
EMANUEL 
RÖHSS



!"#$% &'(%$%$)*#(+),$, Emanuel Röhss, är född i Göteborg 
men sedan 2014 bosatt och baserad i Los Angeles. Efter att ha 
gått på &-:s konstskola i Göteborg .yttade han 2008 till Irland 
för att fortsätta sin konstutbildning vid National College of 
Art & Design i Dublin, där han tog sin kandidatexamen 2011. 
Han återvände 2009 till Göteborg för att gå ett år på Valands 
konsthögskola och har även en kandidatexamen därifrån. Efter 
tiden i Dublin fortsatte Emanuel Röhss sina studier i London, 
på Royal College of Art, där han /ck sin masterexamen 2013. 
Då var hans huvudintresse och inriktning fortfarande måleri 
och han /ck tidigt ett genomslag på den internationella konst-
marknaden. Sedan dess, och framförallt efter .ytten till Los 
Angeles för sju år sedan, har han utvidgat och fördjupat sitt 
konstnärskap och arbetar i dag med en kombination av medier 
där text, måleri, skulptur, /lm, arkitektoniska element och 
scenogra/ska installationer samverkar. 

När Emanuel Röhss under en vecka i maj är i Göteborg för 
att arbeta med den kommande utställningen, får vi möjlighet 
att trä0a honom. Epicentrum för den installation som visas i 
Stenahallen på Göteborgs konstmuseum är Monster Dialectics, 
en essä/lm som undersöker och cirklar kring den amerikanske 
arkitekten Frank Lloyd Wrights ikoniska 1920-talsbyggnader i 
Los Angeles, skapade i den arkitekturstil som brukar benämnas 
Mayan Revival. Husen har, ända sedan de uppfördes, .itigt an-
vänts som inspelningsplatser för lång/lmer, tevespel, teveserier, 
musikvideor och reklam/lmer. Emanuel Röhss /lm innehåller 
dels klipp från byggnaderna Hollyhock House, Millard House, 
Storer House, och Ennis House, men också exempel från /ktiva 
miljöer inspirerade av Frank Lloyd Wrights formspråk.

Genom att kombinera arkivmaterial från olika Hollywood/lmer 
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”För mig har närvaron och friheten i bergsklättring en koppling 
till erfarenheterna av det konstnärliga arbetet. Som konstnär 
bestämmer jag själv vad arbetet skall handla om och det är mitt 
ansvar att ta hand om det. Ju bättre jag blir på det jag gör, desto 
självständigare kan jag känna mig. Men varken i bergen eller i 
konsten har jag sista ordet.”
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med egna /lmsekvenser, där bland annat en ny monsterkaraktär 
dyker upp, utforskar Emanuel Röhss de märkliga och starka psyko-
logiska och emotionella laddningar byggnaderna tycks härbärgera. 
Det är inte husens arkitektoniska ikonstatus som står i fokus utan 
deras inneboende karaktär och persona, den mörka aura byggna-
derna förefaller utstråla. Det mayainspirerade, tempelliknande och 
tungt klaustrofobiska byggnadsspråket har fått låna sitt uttryck 
till allt från skräck/lmer, science /ctionhistorier och fantasysagor 
till actiondramatik. Frank Lloyd Wrights formspråk har också 
varit en tydlig scenogra/sk referens och inspiration i /lmer och 
teveserier som Blade Runner och Game of Thrones.

Emanuel Röhss anländer med andan i halsen, iklädd tränings-
kläder och med en stor, tung vandringsryggsäck på ryggen. 

– Ursäkta att jag är så sen, jag kommer direkt från Änggårdsber-
gen, säger Emanuel Röhss. Jag passade på att träna litet klättring 
och tappade bort tiden.

Klättringens betydelse och det nyväckta intresset för alpinism 
hör till det vi senare under samtalet kommer att återkomma till.

Vi brukar, när det är möjligt, trä!a konstnärerna i deras ateljéer. 
Det går ju tyvärr inte den här gången. 

– Nej, men det hade nog ändå slutat med att vi hade suttit runt 
mitt köksbord istället, säger Emanuel Röhss. Det som är min 
ateljé just nu, är närmast en genomgångshall i en byggnad med 
en massa andra ateljéer. Det är ingen idealisk arbetsplats och jag 
är på väg att hitta något annat. Men jag är bara där när det är 
rent »verkstadsjobb«, när jag skall bygga eller gjuta något. Allt 
idémässigt eller mer tankekrävande arbete gör jag hemma eller 
när jag springer, kör bil eller går runt i bergen. 

– En vecka innan pandemin bröt ut .yttade jag till en ny bo-
stad, i ett område som heter Silver Lake. Det är ett väldigt bra 
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hus, som tur är. Det senaste året har jag, precis som alla andra, 
arbetat hemifrån den mesta av tiden. Men visst kan ateljén vara 
viktig. När jag .yttade till Los Angeles hade jag en föreställning 
om att ju större ateljé desto bättre konst. Då hyrde jag en stor 
warehouselokal och var där nästan dygnet runt. I dag spelar den 
fysiska ateljén mindre roll, jag kan förhålla mig friare till var och 
hur jag väljer att arbeta. Speciellt i det här projektet, har väldigt 
mycket handlat om att koordinera olika element, detaljer och 
delar med varandra, snarare än att stå för sig själv i ateljén. 

Vi kan väl börja där, och hoppa rakt in i utställningen. Det centrala 
verket, Monster Dialectics, är din första "lm, eller hur? 

– Det stämmer, säger Emanuel Röhss. Jag blev klar med den 
för drygt ett år sedan, men har väntat med att visa den eftersom 
jag ville hitta ett sammanhang och en inramning där den kunde 
få komma till sin rätt. Jag ville inte visa den på en liten monitor 
utan på en stor duk.

Vi har än så länge bara kunnat se den på datorn. Hur stor är duken 
på utställningen?

 – Den kommer att vara cirka fem meter bred och hänga fritt 
i rummet. På det viset blir den mer en del av installationen. Fil-
men är bara 12 minuter lång. Det är möjligt att jag kommer att 
göra vissa tillägg och förändringar. Den har många snabba klipp, 
vilket beror på att jag mest använder de sekvenser i /lmerna 
som visar Frank Lloyd Wrights arkitektur eller scenogra/er som 
hämtat sin inspiration ur hans byggnader. Jag funderar på att 
använda längre sekvenser med mitt eget material, där man kan 
vila längre i bilderna.

– Samarbetet med Göteborgs konstmuseum har varit fantastiskt 
roligt och lärorikt. Huvudteknikern, Clive Leaver, som har en 
bakgrund inom /lm och teater, har stor vana vid att hantera 

scenogra/ska lösningar, vilket har varit en enorm fördel.
Det är ju faktiskt en av de viktiga aspekterna av stipendiet – att det 

skall bli en möjlighet att skapa någonting helt nytt, inte bara upprepa 
ett färdigt format. Vad är "lmen omgiven av? Kan du guida oss genom 
utställningens olika delar?

– Om jag får ett papper kan jag rita upp, säger Emanuel Röhss, 
och börjar att skissa. 

– Utställningen består av två delar där /lmen är det större 
kapitlet. Runt den kommer det att /nnas kulissväggar som står 
uppradade med olika mellanrum. Stenahallens volym går att dela 
upp i tre tredjedelar om man utgår från de existerande bjälkarna 
i taket. Vi gör en sorts väggsluss mellan den innersta tredjedelen, 
där trappan går upp till etagen, och det större rummet där /l-
men visas, eftersom det kommer att /nnas ljud på båda ställena. 
Installationen kommer att bli något av en labyrint med pelare 
och kulissväggar, där jag bland annat använder mig av det fasad-
mönster som ursprungligen härrör från Ennis House, och har 
imiterats otaliga gånger inom Hollywoodindustrin.

Och alla pelarna i det stora rummet, var har du hämtat inspirationen 
till dem? 

– De är baserade på det som kallas Minneshallen, som var en av 
de temporära byggnader som uppfördes i samband med Göteborgs-
utställningen 1923. Jag tror att det kommer att bli 28 stycken. De 
går från golv till tak och kommer att krönas av samma stiliserade 
bladornament som fanns på den ursprungliga byggnaden.

Hur kom du in på det spåret? Det är intressant att tänka på att Frank 
Lloyd Wrights byggnader i Los Angeles kom till vid exakt samma tid-
punkt som Göteborgsutställningens arkitekter, Arvid Bjerke och Sigfrid 
Ericson, satte sin prägel på Göteborg, både genom de byggnader som 
fortfarande "nns kvar och de tillfälliga, som senare revs. Det är många 
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jubilarer – Göteborg fyller 400 år, Stenastiftelsen "rar 25-årsjubileum 
och både Göteborgs konstmuseum och Konsthallen fyller snart 100, de 
byggdes till utställningen 1923. Hur omvandlas och transformeras allt 
det här i din utställning? Vad är det för dialog som uppstår mellan de 
olika delarna? 

– När jag /ck reda på Stenastiftelsens stipendium insåg jag vilka 
möjligheter det öppnade till att göra någonting ambitiöst på Göte-
borgs konstmuseum. Jag började att intressera mig för jubileumsut-
ställningen 1923, som jag naturligtvis kände till, men inte visste så 
mycket om innan. Jag upptäckte att det /nns ett rikt fotomaterial 
bevarat, förutom de ursprungliga ritningarna. Dessutom visade 
det sig att det fanns ett projekt, som aldrig slutfördes, där tanken 
var att göra 3-D-modeller av alla byggnader som uppfördes till 
utställningen 1923. Med hjälp av det materialet, fotogra/erna och 
ritningarna, kunde jag återskapa de delar jag ville använda mig 
av. Det blev som en kombination av ett /lmset och en installa-
tion – en form som jag har använt mig av även vid andra tillfällen. 
Konstmuseets breda, långa fasad, som tronar högst upp på Avenyn, 
bildar en dominerande fond och ger intryck av en mycket större 
volym än den faktiska – precis som en kuliss. Ett annat tankespår 
som jag redan tidigare varit inne på, var att undersöka /lmsetet, 
kulisserna och scenogra/n som skådespelare och aktörer i egen 
rätt. Det /nns ett efterliv, en existens bortom inspelningstillfäl-
let. I /lmindustrin lagrar man delar av scenogra/er från /lmer 
och teveserier i väntan på uppföljare, eller kanske för att kunna 
använda dem i andra produktioner. I det större rummet i Ste-
nahallen, är tanken att olika delar och element med kopplingar 
till Frank Lloyd Wrights Mayan Revivals vidare liv i olika /ktiva 
sammanhang, skall möta en lokal arkitektur här i Göteborg, både 
som fantasi och som faktisk historisk koppling. 

Minneshallen, Göteborgsutställningen 1923
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På din skiss ser det ut som det fortsätter med andra pelare, även i 
det inre rummet, närmast trappan? 

– Som ni märker är jag litet besatt av pelare, säger Emanuel Röhss. 
Här kommer det att vara sex pelare, med ornament som jag har 
återskapat från kulissdetaljer i Blade Runner och Game of Thrones. 
Dessa produktioner – den ena från 1980-talet och den andra från 
2010-talet – har som sagt hämtat inspiration från Frank Lloyd 
Wrights formspråk. Den ena utspelar sig i en /ktiv framtid och 
den andra i en /ktiv dåtid. Om det första utställningsrummet har 
/lmen som centralpunkt och rör sig kring den psykologiska ladd-
ningen i Frank Lloyd Wrights speciella arkitektur och hur den går 
igen och speglas i olika /ktiva berättelser, handlar nästa rum mer 
om tiden själv, hur den kan manifesteras och uttryckas. Pelarna 
är det fysiska, taktila inslaget, men det kommer också att /nnas 
ett tidsbaserat verk, med ljud och ljus. Det är det verk som är mest 
frikopplat från resten, och som jag håller på att arbeta med just 
nu. Allt är inte klart än, men det kommer att handla om geologisk 
tid och seismisk aktivitet. Framförallt med utgångspunkt från de 
kontinentalplattor som ligger och gnider mot varandra 1200 kilo-
meter genom Kalifornien, den så kallade San Andreasförkastningen.

 Det som alla är rädda för kommer att leda till ett gigantiskt skalv?
– Ja, precis, säger Emanuel Röhss. De rör sig cirka 2,5 centimeter 

om året. Geologi är en ovanligt konkret manifestation av tid. Tid 
är så .yktigt i många sammanhang, men här /nns något väldigt 
handfast och påtagligt, även om det går långsamt.

Är det ett videoverk? 
– Nej, det kommer att vara ljud, jordskalvsfrekvenser översatta 

till ljudfrekvenser, och ljus. Först hade jag tänkt att det bara skulle 
vara högtalare i rummet, men nu är min idé, om den går att ge-
nomföra, att montera in högtalarna i den existerande arkitekturen, 
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så att man faktiskt upplever själva vibrationen i rummet. Och 
även hör frekvenserna. En vedertagen metod för att illustrera 
jordskalv är något som kallas seismic audi"cation. Det går ut på 
att manipulera de seismiska vågorna, som liknar ljudvågor, men 
har en så låg frekvens att det mänskliga örat inte kan uppfatta 
dem. Man multiplicerar frekvensen med ett tal mellan 100 och 
1000 för att komma upp i den nivå som vår hörsel kan fånga. Så 
tänker jag just nu – det kan komma att ändras.

Är det viktigt för dig att den som är där genast förstår vad det är 
som känns och hörs? Att det "nns en titel eller en förklarande text? 

– Tidigare tyckte jag nog att det var nödvändigt och viktigt att 
de samband och kopplingar jag själv gjort, omedelbart skulle bli 
uppenbara för publiken.  Att ett förtätat, logiskt nätverk där allt 
hängde ihop skulle bli synligt. Så ser jag det inte längre. Speci-
ellt den här gången känns det naturligt, och till och med som 
en kvalitet, att de enskilda verken kan röra sig i .era riktningar 
och visa olika sätt att utforska och närma sig något. Om jag själv 
tänker på vilka utställningar som stannat kvar och gjort intryck, 
är det oftast de där det /nns utrymme för överraskning och 
förvåning, där någonting fortsätter att gro inom en.

 Om vi lämnar utställningsrummet och din installation och går tillbaka 
i tiden – vad var det som ledde dig hit, hur hamnade du här? Både på ett 
rent geogra"skt och på ett idémässigt plan. Vilket kanske hänger ihop?

– Ja, det gör det verkligen, säger Emanuel Röhss. På ett väldigt 
konkret sätt. När jag .yttade till Los Angeles hade jag en idé om 
hur det skulle påverka mitt arbete. Jag hade redan börjat att göra 
skulpturer och installationer direkt från be/ntliga byggnader där 
jag tog ett existerande element – en detalj eller ett ornament – och 
använde det i min konst. Jag skapade en låtsasversion av något som 
fanns i verkligheten, vilket gav mig möjlighet att /ktionalisera och 

fantisera och att hitta på helt andra historier. Jag kände egentligen 
inte till så mycket om kopplingen mellan Los Angeles och Hol-
lywood innan jag hamnade där. Jag kom dit och visste med en 
gång att det var någonting som jag ville undersöka och gå vidare 
med. En tydlig inspiration är Thom Andersens nästan tre timmar 
långa dokumentär/lm Los Angeles Plays Itself. Thom Andersen är 
independent/lmare och professor på CalArts, California Institute 
of the Arts, sedan åratal. Hans essä/lm från 2003 består av klipp 
från mer än 100 Hollywood/lmer. Den diskuterar och ifrågasätter 
bilden av staden Los Angeles, så som den framställs och presenteras 
på /lmduken. Det är en fantastisk /lm, där han vänder och vrider 
perspektiven och låter oss få syn på något helt annat. 

Du får tips om den här "lmen precis innan du #yttar dit. Hade du 
börjat att intressera dig för Frank Lloyd Wright redan då?

– Jag gjorde några projekt om andra platser innan jag hittade 
fram till det avtryck som Frank Lloyd Wright lämnat i Los Ang-
eles. Så hade jag börjat att jobba redan i London.  Jag hittade, 
ibland helt slumpmässigt, platser eller byggnader som på olika 
vis väckte mitt intresse. Det hände också att jag letade upp ställen 
via Google maps eller Google images eller liknande, och utfors-
kade det hela virtuellt. Men sedan råkade den första lägenheten 
jag bodde i ligga i East Hollywood, bara ett stenkast från Ennis 
House och Hollyhock House. När jag väl förstod hur betydelse-
fullt Ennis House var och verkligen ville komma in i byggnaden, 
visade det sig vara mycket svårt. Det tog .era år innan jag faktiskt 
/ck tillträde och kunde få uppleva husets insida på riktigt. Det 
/ktiva var redan då ett viktigt spår i min konst och blev också 
ett sätt att uppleva huset. Dels gjorde jag research på alla /lmer 
som hade spelats in där eller använt miljön, dels började jag själv 
att skriva en /ktiv berättelse. Boken, Location Scout, kom ut 2016. 
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Där gör jag ett slags collage av olika /lmstories och referenser 
som jag kombinerar med en egen fantasi kring miljön och huset. 
Redan då fanns idén om en /lm. Sedan blev det till slut en helt 
annan, och förmodligen bättre /lm, en /lmessä.

Du ägnar dig åt "lm, skulptur, måleri och skrivande. Det vore in-
tressant att få reda på mer om hur du kommer fram till de här arbets-
metoderna. Vilken är vägen in i konsten, från början?

 – Konst och olika sätt att uttrycka sig kreativt, kändes nog tidigt 
som en möjlighet. Inte så att jag vid fyra års ålder deklarerade att 
jag skulle bli konstnär, men närvaron av kultur i olika former har 
varit en naturlig del av mitt liv. Min mamma, Marie Lundberg, 
var skådespelare och regissör på Göteborgs stadsteater, så tanken 
att man faktiskt kunde ägna sig åt konst var inte främmande. Jag 
var väldigt intresserad av att rita och bygga saker, redan som liten. 

Var är du uppväxt? 
– Som barn i Guldheden. Och senare i Jonsered. Mina föräldrar 

köpte ett hus där innan de skiljdes, och det var där jag bodde 
innan jag lämnade Sverige. När jag .yttade till Dublin och bör-
jade på utbildningen där, var det fortfarande måleriet som domi-
nerade och där jag kände självförtroende. Det fortsatte mer eller 
mindre under hela min utbildningstid, även i London, när jag 
sökte in på Royal College of Art med inriktning måleri. På den 
skolan hade de väldigt tydliga disciplingränser, till skillnad från 
exempelvis Goldsmiths, som var helt annorlunda. På sätt och vis 
var det en ganska traditionell och konservativ miljö, med lärare 
som alla hade liknande bakgrund – de .esta var manliga målare. 
Under tiden på Royal College of Art började mitt förhållande 
till arbetet att förändras. Det viktigaste var inte längre att måla 
bra, jag blev mer intresserad av konst som testade gränserna, som 
inte enbart var välgjord och tekniskt skicklig.
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Du blir snabbt uppmärksammad efter att ha gått ut Royal College 
of Art och arbetar med #era gallerier, både i Storbritannien, Sverige 
och Italien och får genast möjlighet att ställa ut.

– Jag hade tur. Runt 2012-2014 var det en hype kring unga 
konstnärer i 20-årsåldern som målade abstrakt. Jag hakade i 
viss mån på den trenden och blev ett namn, även på den kom-
mersiella konstmarknaden. Efter ett tag, när allt gick så bra, 
tog jag det kanske inte så karriärmässigt strategiska beslutet 
att .ytta till Los Angeles. Där visste få vem jag var och jag 
hade också redan börjat att röra mig i en annan riktning – mot 
skulptur och arkitektoniska installationer. Det blev en missräk-
ning för de .esta av galleristerna. De hade sett en potential 
i relativt lättplacerat måleri, och var inte alls glada över min 
utveckling. Men jag be/nner mig på ett mycket bättre ställe 
nu än för fem, sex år sedan. Jag arbetar med det jag tycker är 
viktigt och mest motiverande och känner mig inte begränsad 
på samma sätt.

Och vad är det som är viktigt?
– Det viktiga är att kunna fortsätta att undersöka och upp-

täcka saker, att närma sig olika områden med andra perspektiv, 
förstå någonting nytt. Om det så gäller vad tid är och repre-
senterar, eller gränslinjen mellan /ktion och verklighet, eller 
den psykologiska laddningen i olika platser. Det /nns många 
områden och frågor som jag gräver i och återkommer till. Det 
är betydelsefullt för mig. Om det sedan är viktigt för andra 
återstår att se. Det är ett privilegium att få ägna sig åt precis 
det man helst vill. Ibland har det inte varit möjligt – jag har fått 
ta andra jobb för att kunna försörja mig. Men det jag vill – och 
nu kan – är att fortsätta mitt konstnärliga arbete. Ingenting är 
mer motiverande och stimulerande.

– Numera känner jag också en mindre stress, jag har kommit 
till insikt om att vissa saker måste få ta tid. Det går inte att pressa 
fram ett resultat.

Miljön och det platsspeci"ka är viktiga utgångspunkter för dig. Hur 
går du tillväga för att hitta de där platserna eller detaljerna som du 
sedan bygger vidare på? Hur upptäcker du överlagringarna eller kor-
respondenserna som intresserar dig?

– Det /nns nog inget givet recept för att hitta dem. Jag går mest 
på intuition och känsla. Jag har gjort några utställningar och pro-
jekt som bygger på att ett eller .era estetiska element från en viss 
miljö omformateras för den speci/ka plats där de sedan presenteras. 
Vad som styr valet av kombinationer kan vara tillfälligheter. Det 
kan handla om var jag be/nner mig när jag gör arbetet och var 
utställningen äger rum. En utställning i Stockholm för cirka sju 
år sedan innehöll till exempel arbeten som jag hade gjort under 
ett residence i São Paolo, där jag tillbringade ungefär fyra måna-
der. Min metod, eller mitt arbetssätt, är att söka upp platser som 
väcker mitt intresse och sedan ta med mig någonting därifrån. 
Det var nog där, i Brasilien, som jag började med pelare, för övrigt. 
Jag hittade en museibyggnad som ursprungligen uppförts som 
det brasilianska jordbruksministeriets högkvarter, då landet blev 
självständigt. I husets exteriör fanns en uppsättning pelare med 
ka0ebönor som ornament. Jag gjöt av dem på plats, och tog med 
mig med silikonformarna hem. Utmaningen var sedan att få de 
bägge miljöerna att samsas och kommunicera sinsemellan, att få 
dem att tala med varandra.

Du har återkommit till Frank Lloyd Wrights Los Angeles-arkitektur 
vid #era olika tillfällen och projekt. Din upptagenhet vid honom rör så 
många #er aspekter än husens arkitektur. Du intresserar dig lika mycket 
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Isyxan är ett redskap jag använder  
för att ta mig fram i komplicerad terräng.



för bakomliggande faktorer, hur vissa, mycket tragiska, händelser 
i Frank Lloyd Wrights liv eventuellt lever vidare och har kapslats 
in i arkitekturen. Men intresset för arkitektur och byggnadskonst är  
uppenbarligen inte något nytt?

– Nej, jag har alltid varit fascinerad av arkitektur och olika 
arkitekters visioner. När det har varit nödvändigt för mitt ar-
bete har jag satt mig in i det område eller den arkitekt som varit 
relevant för just det jag hållit på med. Men jag har aldrig gått 
några kurser i arkitekturhistoria och var mer bekant med euro-
peisk arkitektur än med amerikansk innan jag .yttade till Los 
Angeles. Jag visste förstås vem Frank Lloyd Wright var, men var 
absolut inte insatt i några detaljer.

Om vi för ett ögonblick återvänder till Stenahallen. Du har berättat 
om en mindre, fristående skulptur som kommer att "nnas med någon-
stans i utställningen. Den heter Aid to Navigation och fungerar som 
ett litet fyrtorn med en roterande lampa inuti, där den övre delen består 
av tre sammanfogade ansiktshalvor: Jesus, Frankensteins monster och 
den gargoyl-liknande monstermask du själv har tillverkat och även 
bär i "lmen. Vem är monstret? Vad representerar det?

– Det är husets persona, den levande organismen, om man så 
vill. Jag har använt mig av gargoyler som skulpturala objekt även 
vid andra tillfällen. Från olika länder och århundraden. Nu ville 
jag skapa en egen karaktär och tillverkade den silikonmask som 
syns i /lmen. Den är också ett komiskt element. Även om det 
jag gör är på största allvar utesluter det inte ett sinne för humor.

Du är snart på väg tillbaka till Los Angeles för att fortsätta det praktis-
ka arbetet med utställningen. Hur känns det att återvända till Göteborg?

– Det är här jag har växt upp och det /nns en stark koppling, 
även om jag inte har levt här på många år. Att kunna tillbringa 
tid här på de här premisserna, med de fantastiska möjligheter 
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stipendiet och utställningen på Göteborgs konstmuseum innebär, 
är förstås någonting alldeles extra.

– Jag försöker att komma till Göteborg minst en gång om året. 
Men nu är det också något annat som styr hur jag väljer att 
använda min lediga tid. När jag inte arbetar håller jag på med 
bergsklättring.

Är intresset för klättring och alpinism något nytt i ditt liv? 
– Ja, det kan man nog säga. Det började för drygt ett år sedan, 

när jag tillbringade mycket tid utomhus och kände att jag ville 
bemästra de utmaningar jag ställdes inför på ett bättre och säkrare 
sätt. Jag har alltid rört mig mycket ute i naturen, var jag än har 
befunnit mig. Vandrat, dykt och sedan .ytten till Kalifornien, 
även surfat en del. När jag började med klättringen på allvar lärde 
jag snabbt känna andra som höll på med det. Det blir roligare, 
men också säkrare att klättra tillsammans med andra. 

 Vad betyder klättringen för dig? Vad har den för relation till den 
konstnärliga praktiken?

– För mig har närvaron och friheten i bergsklättring en kopp-
ling till erfarenheterna av det konstnärliga arbetet. Som konstnär 
bestämmer jag själv vad arbetet skall handla om och det är mitt 
ansvar att ta hand om det. Ju bättre jag blir på det jag gör, desto 
självständigare kan jag känna mig. Men varken i bergen eller i 
konsten har jag sista ordet. Det handlar om att förstå villkoren, 
om att tolka terrängen och att träna sin uppmärksamhet. Det är 
ett bra sätt att rensa hjärnan. Ditt fokus måste vara odelat. Allt 
annat som snurrar runt i huvudet försvinner. Jag upplever en större 
balans i tillvaron sedan jag började att klättra. Även i konsten.
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