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Inledning  

Den här uppsatsen är en jämförande studie mellan två konstutställningar med 
samtida konst från Afrika. Den ena utställningen, Jabulisa 2006, lärde jag 
känna under min praktikperiod på Tatham Art Gallery i Pietermaritzburg i 
Sydafrika och den andra, Africa Remix, är en utställning på Moderna Museet i 
Stockholm. Jabulisa består av konst från KwaZulu-Natal-regionen där 
Pietermaritzburg ligger. Alla föremål på den utställningen är tillverkade mellan 
åren 2004 - 2006 och kan alltså tolkas som det allra senaste i regionen. Africa 
Remix ställer ut samtida konst av konstnärer från 25 av Afrikas 53 länder. 
Anledningen till att jag har valt att jämföra just dessa två är att jag anser att de 
förmedlar en bild av Afrika genom sitt sätt att behandla konst därifrån. Min 
bakgrund som konstvetare och viljan att uppleva något nytt låg till grund för att 
jag hamnade just på ett konstgalleri i Sydafrika och upplevelsen av att leva och 
arbeta där har i sin tur väckt ett intresse för afrikansk konst, kultur och 
musealiseringsprocesserna av dessa. När jag kom hem från mina två månader i 
Sydafrika hade Africa Remix passande nog precis haft premiär på Moderna 
Museet, vilket även gav mig ett europeiskt perspektiv på detta. Varken 
föreläsningar eller litteratur om afrikansk konst ingår i någon större 
utsträckning på de flesta av de svenska universitetens konstvetenskapliga 
kurser och har så inte heller gjort för mig. Däremot har i mitt fall funderingar 
över varför det saknas bidragit till ett ökat intresse och jag hoppas att den här 
uppsatsen i sin tur kan ge frågan ytterligare uppmärksamhet trots att det inte är 
dess huvudsakliga syfte. Avsaknaden av afrikansk konst på svenska museer 
och universitet anser jag leder till okunskap om afrikansk kultur och 
museiverksamhet. Det är en stor förlust för Sverige då man i kulturella utbyten 
både kan få vidgat perspektiv på egen verksamhet men även växer som 
människa.  

Syfte och frågeställningar 
Till grund för den här studien ligger två utställningar, Jabulisa och Africa 
Remix som båda utgår ifrån och behandlar ämnena Afrika, afrikansk 
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konstproduktion och afrikanskt konstnärskap. Genom att båda utställningarna 
är produkter av två olika samarbeten och att flertalet av aktörerna inte tillhör 
samma kultur som dem de presenterar, knyter de an till representationsteorier 
om hur och när man presenterar andra. Africa Remix är ett samarbete mellan 
främst europeiska museer och Jabulisa är i huvudsak planerad och producerad 
av vita sydafrikaner. Mitt syfte är att undersöka hur utställningsproducenterna i 
de båda utställningarna valt att förhålla sig till dessa representationsteorier och 
hur de presenterar den så kallade ”andre”. Jag kommer i slutändan att inrikta 
mig på vad utställningarna faktiskt förmedlar till besökarna istället för att 
endast fokusera på producenternas syfte.  
      Min undersökning grundar sig i kontrasten mellan västvärldens ofta 
stereotypiserade bild av Afrika och afrikaner och den stora variation som i 
realiteten finns både inom och mellan många av de afrikanska länderna. Jag 
kommer att titta på hur utställningsproducenterna har förhållit sig till denna 
stora variation, hur den kommer fram i utställningarna och på olika sätt hittar 
sin väg fram till publiken. Afrika är, efter Asien, världens näst största kontinent 
och består av 53 länder, vilket ofta glöms bort när vi talar om ”det afrikanska” 
som något allmängiltigt. Bara i Sydafrika finns det elva officiella språk och 
ännu fler etniciteter och därmed även kulturella skillnader. Utan att gå in för 
djupt i ämnet så är även Afrika idag, av flera olika anledningar, en världsdel 
med stora problemområden. Stora delar har varit europeiska kolonier och 
Afrikas historia är i många fall tätt sammanlänkad med västvärldens historia. 
Det råder idag stora skillnader mellan flera av de afrikanska ländernas 
naturtillgångar, ekonomiska förutsättningar, politiska förhållanden mm. 
Sydafrika är ett relativt stabilt land utan krig men har istället en lång historia av 
segregation och apartheid att kämpa emot. Jag kommer att med dessa 
utgångspunkter även att ifrågasätta om det finns något som kan kallas för 
typiskt afrikanskt. 

Teoretiska utgångspunkter 
Med den stereotypiserade bilden av Afrika som utgångspunkt kommer jag att 
titta närmare på hur klassificeringar och just stereotyper fungerar, vad som 
skiljer dem åt, varför de uppkommer och i vilka sammanhang. Till detta har jag 
haft stor hjälp av Michael Pickerings Stereotyping från 2001 men även kapitlet 
”The Spectacle of the ’Other’” i Stuart Halls Representation. Cultural 
Representation and Signifying Practices från 2003. Jag återkommer till detta i 
kapitlet om just stereotypisering och representation. 
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Eftersom den här uppsatsens utgångspunkt är att jämföra dessa två 
utställningars likheter och skillnader kommer jag att undersöka hur de båda ser 
ut i uppbyggnad och struktur. Kapitlet ”The Work of Representation” av Stuart 
Hall handlar om hur ord, bilder och kombinationen av båda är fyllda av 
betydelser i form av olika symboler.1 Dessa kombinationer skapar och bidrar 
till museibesökarens uppfattning om utställningen och ämnet den berör. Då 
symbolsystemet ofta är kulturellt betingat kan detta i museisammanhang både 
vara en tillgång och en svårighet. Det beror främst på om 
utställningsproducenterna själva behärskar symbolspråket eller inte. Ett ord 
eller en form som associeras till en specifik betydelse i en kultur kan betyda 
något helt annat i en annan. Även urvalet är av högsta betydelse då avsaknaden 
av föremål och texter är lika viktiga som de som faktiskt finns där. Ett föremål 
kan genom sitt formspråk ändra en hel utställning vilket gör frågor som; vilka 
föremål blev bortvalda, vilka finns med och varför, viktiga för 
utställningsproducenter att ställa sig. Hur föremålen ser ut, vad de direkt 
symboliserar genom sin form och utseende och vad symboliserar de indirekt 
genom mer dold struktur är relevanta frågor när föremålen ska placeras ut i en 
utställning. Placering och följdordning kan vara viktigt, inte bara ur ett estetiskt 
perspektiv utan även eftersom föremålen inte är enskilda, isolerade objekt utan 
spelar och svarar emot varandra.  

 
Forskningsöversikt  
I Orientalism från 1978 skriver Edward W. Said om västvärldens relation till 
orienten vilket är ett förhållande som även skulle kunna jämföras med 
situationen mellan väst och den afrikanska kontinenten. Kolonisering och 
exploatering har ofta motiverats av stereotypa uppfattningar om afrikaner som 
ociviliserade och i behov av hjälp av det mer civiliserade väst. Uppfattningar 
om afrikaner som lata, oföretagsamma och barnsliga blandade med romantiska 
bilder av en ursprunglig, orörd kontinent bidrar än idag till hur människors bild 
av Afrika ser ut. Vi tänker fortfarande ibland på Afrika som ett land och inte en 
kontinent med både stora geografiska och kulturella skillnader. Detta ämne 
behandlas i Same and Other- Negotiating African Identity in Cultural 
Production som publicerades av Nordiska Afrikainstitutet 2001. Författarna är 
alla bosatta och verksamma inom Norden men har på olika sätt erfarenhet av 
Afrika, afrikansk kultur och hur den presenteras. Texterna behandlar hur idén 

                                                 
1 Hall Stuart 1997. Representation. Cultural Representation and Signifying Practices. 
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om afrikaner som ”de andra” genomsyrar tankarna om den afrikanska kulturen 
och dess produktion samt hur detta förhållande av olika anledningar både 
stärks och ifrågasätts. Afrikansk kultur har både producerats och bedömts 
främst efter sin ”afrikanskhet” vilket många konstnärer numer vänder sig emot. 
Diskurserna ifrågasätts och omvärderas samtidigt som den ökade 
globaliseringen sätter nya krafter i rörelse. Boken består av så kallade ”case 
studies” där författaren behandlar specifika situationer i denna kontext. 
     Även initiativtagaren till Africa Remix, David Elliott beskriver förhållandet 
mellan Afrika och västvärlden i sin artikel ”Afrika, konstutställningar och 
mörkrets fasor” som finns publicerad i Africa Remix utställningskatalog.2 
Elliott använder och hänvisar i sin tur till den litteratur som skrevs av 
upptäcktsresande och äventyrare i slutet av 1800-talet, såsom Sir H M Stanley 
och William Booth.3 De andra artiklarna i Africa Remix utställningskatalog 
handlar i huvudsak om den afrikanska konstens utveckling och emottagande. 
Jean-Hubert Martin ger en sammanfattning om hur, när och varför flera av de 
afrikanska konstskolorna startades och hur de bidragit till den afrikanska 
konstens utseende. De flesta skolorna grundlades efter västerländska förebilder 
under 1940-och 50-talen och deras utveckling har i regel följt västvärldens 
förväntningar och efterfrågan.4 Den samtida afrikanska konsten och 
konstnärskapet har utvecklats utifrån och är en reaktion av denna kontext vilket 
utställningsproducenterna vet om och även behandlar i utställningen. Till 
skillnad från Africa Remix texter som i stor omfattning behandlar historien så 
har författarna till Jabulisas utställningskatalog fokuserat på det arbete som 
museerna gör idag i KwaZulu-Natal. De flesta arbetar med ett så kallat ”out-
reach-programme” där de startar projekt och samarbetar med andra grupper 
och organisationer. En stor del av Jabulisas urvalsprocess gick till genom 
denna typ av samarbete och kontakt. Jag kommer att behandla det närmare i 
kapitlet om historik, planering och urvalsprocesser.          
     I syfte att undersöka hur Sverige och svenska museer tidigare har förhållit 
sig till att presentera andra kulturer har jag även tittat på en C-uppsats i 
museologi från 2002 skriven av Therese Ehn. Ehns uppsats, Samernas plats i 
det svenska kulturarvet – vem har rätt att representera vem? handlar om hur 

                                                 
2 Elliott David 2006. ”Afrika, konstutställningar och mörkrets fasor”. Africa Remix utställningskatalog, s. 
19. 
3 Sir H M Stanley skrev Through the Dark Continent 1878 och William Booth In the Darkest England 
1890. 
4 Martin Jean-Hubert 2006, ”Afrikansk samtidskonst: Utveckling och Mottagande”, Africa Remix 
utställningskatalog, s. 24-33. 
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samerna presenteras och om vilka museer i Sverige som har sameföremål i sina 
samlingar. Frågan om museernas geografiska placering är relevant för vad 
deras utställningar kan eller ska handla om och hur det eventuellt påverkar hur 
utställningarna uppfattas blir intressant även för min studie med tanke på både 
Jabulisas och Africa Remix placering. Jabulisa är en sydafrikansk produktion 
som stannar i Sydafrika medan Africa Remix redan har turnerat runt i Europa, 
ska vidare till Tokyo och slutligen även, som enda afrikanska stad till 
Johannesburg i Sydafrika. Thérèse Ehn behandlar i sin uppsats museer av mer 
etnografisk karaktär men jag anser att hennes teorier och utgångspunkter även 
kan vara relevanta för konstmuseer och konstutställningar. 

Sydafrikanska museer har efter apartheidsregimens fall genomgått en 
kraftig förändring. Från att ha varit under stark påverkan av och enbart 
representerat den vita, europeiska kulturen arbetar de nu för att representera 
hela den sydafrikanska befolkningen. Detta arbete behandlas bland annat av 
Janet Hall i kapitlet ”Museums, myths and missionaires” i Museum, Media, 
Message från 1995. Janet Hall skriver om hur förändringarna gått till och vilka 
nya kontraster som uppkommit jämfört med den västerländska museikulturen. 
Ett exempel är hur afrikansk tradition numer inkluderas på konstmuseerna 
genom att, vad vi i väst kallar för hantverk introduceras in i konstsamlingarna. 
Flertalet museer har även startat, som tidigare nämnts, ett samarbete, så kallade 
”out-reach-programes”, med olika hantverksgrupper och andra organisationer 
vilket leder till att människor från olika kulturer möts och lär känna varandra. 
Museet utökar på så sätt sin funktion i samhället och blir en central plats för 
fler människor att mötas på.5 Även Leslie Witz, Ciraj Rassool och Gary 
Minkley behandlar denna nya typ av turism och kultur i Sydafrika i en artikel i 
Heritage, Museums and Galleries – An Introductory Reader. De skriver om de 
olika formerna av kulturella attraktioner i form av township tours, cultural 
villages och theme parks som vuxit fram efter apartheid, där meningen är att 
människor genom interaktion ska få uppleva och ta del av Sydafrikas olika 
kulturer.6

Michael M. Ames behandlar i Cannibal Tours and Glass Boxes hur 
antropologiska och etnografiska museer presenterar ”den andre” och vem som 
har rätt att representera vem. Ames argumenterar för att museer måste 

                                                 
5 Hall Janet 1995. “Museums, myths and missionaires: redressing the past for a new South Africa”, s.178 
ff. 
6 Witz Leslie, Rassool Ciraj & Minkley Gary 2005. ”Repacking the past for South African tourism”, 
s.308 ff.  

 6



analysera, rannsaka och vara kritiska både emot sig själva och emot det 
politiska, ekonomiska och sociala samhälle som de verkar i syfte att förbli så 
objektiva som möjligt. Perspektiven måste hållas öppna och hela tiden kunna 
omvärderas och motiveras. Då Ames litteratur främst berör och riktar sig till 
etnografiska museer har jag inte haft någon direkt användning av dessa texter 
till denna uppsats. Både Moderna Museet och Tatham Art Gallery 
karaktäriseras som rena konstmuseer trots att de i vissa sammanhang kan 
inkludera föremål som skulle kunna ses som etnografiska. Det är dock en fråga 
som jag inte kommer att behandla närmare i denna uppsats. 

Metod och källmaterial 
Det viktigaste materialet till den här studien kommer tillsammans med 
utställningskatalogerna att vara de antropologiska fältstudier med deltagande 
observation som jag gjort i samband med min praktikperiod på Tatham Art 
Gallery och mina besök på Moderna Museet. Min erfarenhet och hur jag fått 
inblick i utställningarna skiljer sig till viss del åt eftersom min roll på museerna 
inte varit de samma. När jag kom till Tatham Art Gallery var allt förarbete och 
planering till Jabulisa så gott som klart och under mina första två veckor där 
arbetade vi med att hänga och placera ut föremål, samt förbereda inför 
öppnandet. Efter det har jag dock haft goda möjligheter att komma 
utställningen ännu närmare genom att göra som redan tidigare nämnts, 
deltagande observationer och konversationer med både museipersonal och en 
del av konstnärerna. Jag genomförde aldrig regelrätta intervjuer med vare sig 
utställningsproducenter eller museipersonal och kommer därför inte att kunna 
hänvisa till några sådana nedskrivna källor. Däremot kommer jag att hänvisa 
till samtal och möten som jag haft med både utställningsproducent Brendan 
Bell, educational officer Gerhi Janse van Vuuren samt övrig museipersonal.7

      På Africa Remix har jag endast fungerat som besökare men jag har ändå 
försökt att göra observationerna likvärdiga då Moderna Museet erbjuder 
offentliga guidade visningar samt att jag närvarade vid det seminarium som 
anordnades i samband med utställningen. Den kunskap som jag fick om de 
teoretiska diskurserna som användes vid planeringsarbetet till Jabulisa har jag 
även försökt få till Africa Remix just genom detta seminarium. Det har även 

                                                 
7 Gerhi Jansen van Vuuren var ansvarig och ledare för flera av Tatham Art Gallerys pedagogiska 
verksamheter såsom de workshops som kommer att omnämnas i denna uppsats, ”Artist’s forum” och 
”Challenging Jabulisa”. 
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varit till hjälp att texterna i Africa Remix utställningskatalog har varit av mer 
teoretisk och historisk karaktär än Jabulisas. Om man som läsare ändå känner 
skillnad i texterna så beror det helt och fullt på mig och min okunskap som 
författare och inte på utställningarna eller utställningsproducenterna.  
     I utställningskatalogen till Africa Remix saknas texter om de enskilda 
konstverken och konstnärerna, detta har man dock löst på Moderna Museet 
genom att dela ut en broschyr till entréavgiften där all den informationen finns 
samlad. I kapitlet ”Utställningarna” använder även jag mig av denna broschyr 
när jag beskriver vissa konstverk. Jag kommer dock i möjligaste mån att 
försöka skära ner på detta kapitel, främst av utrymmesskäl men även för att 
denna uppsats inte handlar om enskilda konstnärers verk utan om 
utställningarna som helheter ur ett museologiskt perspektiv. De fall som jag 
ändå kommer att ta upp anser jag ändå på ett värdefullt sätt bidrar till 
budskapet som utställningarna sänder ut. 
     Som grund till mina teorier och analyser har jag även de litteraturstudier 
som jag redan nämnt i de tidigare kapitlen. Jag har främst använt mig av 
litteratur som behandlar representationsteorier, stereotypisering och hur man 
historiskt sett presenterat afrikansk kultur. Jag har även använt mig av visst 
material som endast finns producerat på Internet, till exempel en intervju med 
utställningsproducent Simon Njami gjord av Moderna Museets pressekreterare 
Paulina Sokolow. Även Moderna Museets Vänner Bulletinen finns i 
Internetversion.   
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Stereotypisering och representation 

För att snabbt kunna förstå sammanhang och därmed göra vår omgivning mer 
lättbegriplig delar vi dagligen in världen i olika kategorier och klasser. Detta 
klassificeringssystem skiljer sig åt kulturer emellan även om det likaså kan 
finnas övergripande likheter. För att kunna klassificera eller kategorisera 
världen krävs det olikheter eller motsatser, såsom till exempel vita och svarta 
människor eller kvinnor och män. Stereotypisering fungerar i grunden på 
samma sätt som kategorisering men systemet är inte lika flexibelt och 
kategorierna är fastare. Det finns heller inte samma utrymme till omvärderingar 
av redan tagna beslut. En stereotyp beskrivning är ensidig och en grupp som 
stereotypiserats uppfattas som homogen.8 Stereotypisering kan uppkomma vid 
förskjutna maktförhållanden och används därmed ofta för att befästa dessa 
förhållanden.9 Afrika och afrikaner har, och stereotypiseras fortfarande ofta av 
västvärlden. Det leder till att kontinenten ofta kan ses som ett enda homogent 
land utan vare sig etniska, kulturella eller geografiska olikheter. Faktorer som 
religion, hudfärg eller samhällsklass kan i ett segregerat land vara 
omständigheter som både skiljer människor från varandra medan de enar andra. 
Alla inom gruppen får av utomstående liknande egenskaper och det finns inte 
plats för några differenser. Att stereotypisera är ett enkelt sätt att dela in 
omvärlden i grupper och förstå den som en större massa, men det är samtidigt 
att förneka en stor del av historien och uppfattningen säger egentligen mer om 
subjektets kultur än om objektets. I och med att det är olikheterna som gör en 
klassificering eller stereotypisering möjlig blir den stereotypiserade gruppen på 
samma gång ”de andra”. Åsikterna om vilka typiska egenskaper denna sociala 
eller kulturella grupp har kan rota sig så djupt att de tillslut ses som sanning. 
Det finns då risk för att den stereotypiserade gruppen börjar leva upp till vad 
som förväntas av dem vilket i sin tur kan förstärka uppfattningarna 
ytterligare.10

                                                 
8 Pickering Michael 2001, Stereotyping, The Politics of Representation, s. 2 ff. 
9 Hall 1997, “The Spectacle of the ‘Other’”, s. 258.  
10 Pickering 2001, s.3 ff. 
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Historik, planering och urvalsprocesser 

Både Jabulisa 2006 och Africa Remix är utställningar som har föregåtts av lång 
planering och ett nära samarbete mellan flera olika aktörer. Nedan följer en 
kortare översikt hur planeringsarbete och urvalsprocesser har gått till samt en 
del statistiska fakta om utställningarna. Därefter följer ett kapitel om själva 
utställningarna, hur de är uppbyggda och exempel på vad som finns 
representerat. Jag kommer även att närmare beskriva hur katalogerna till 
utställningarna ser ut och är arrangerade samt att jag redogör för den publika, 
pedagogiska verksamheten som anordnats i samband med de båda 
utställningarna såsom seminarium och workshop. Uppsatsen avslutas med en 
jämförande analys av utställningarna och dessas uppbyggnad.  
     Som jag tidigare nämnt skiljer sig min erfarenhet av utställningarna åt vilket 
kan ses som ett problem. Jag är medveten om detta men anser att eftersom jag 
varken varit delaktig någon av utställningarnas planeringsarbete eller 
urvalsprocesser blir studierna ändå likvärdiga. Jag har försökt att objektivt 
använda mig av de kunskaper som jag fått genom erfarenheten av att leva och 
arbeta i Sydafrika. Denna erfarenhet tror jag även är ovärderlig för min analys 
av de båda utställningarna och därmed även för den här uppsatsens slutresultat.  

Jabulisa  
Ordet Jabulisa betyder ”låt oss fira” eller ”var glad” på zulu. Jabulisa är en 
utställning som återkommer med jämna mellanrum och som syftar till att 
uppmärksamma och lyfta fram konst som producerats i regionen. Utställningen 
är ett samarbete mellan de fem större konstmuseerna i KwaZulu-Natal och 
inför Jabulisa 2006 tog Tatham Art Gallery på sig att ta hand om de praktiska 
förberedelserna.11 Samarbetande chefskuratorer är Brendan Bell, director på 
Tatham Art Gallery och Jill Addleson, curator of Collection på Durban Art 

                                                 
11 De medverkande museerna är: Carnegie Art Gallery (Newcastle), Durban Art Gallery (Durban), 
Empangeni Museum (Empangeni), Margate Art Museum (Margate), Tatham Art Gallery 
(Pietermaritzburg). 
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Gallery. Utställningen hade premiär på Tatham Art Gallery den 7 september 
2006 där den fanns kvar till den 29 oktober då den transporterades vidare. 
    Sedan mitten av 1980-talet anordnar konstmuseerna i KwaZulu-Natal med 
jämna mellanrum var sin biennal där ett urval av närområdets konst- och 
hantverksproduktion samlas och visas upp. Efter att ha visats på museet 
turnerar de sedan runt på olika museer, gallerier och bibliotek i regionen vilket 
även stämmer väl överens med det svenska ABM-perspektivet.12 Föremålen till 
de förra Jabulisa-utställningarna, 1996 och 2000, valdes ut utifrån dessa 
biennaler. Till 2006 bestämde man sig däremot för att alla museerna skulle 
samarbeta och anordna en gemensam, större utställning gällande för hela 
regionen istället för att alla skulle göra både och. En kommitté med 
representanter från de fem olika museerna tillsattes och som i sin tur 
samarbetade med ytterligare en eller två personer verksamma på respektive 
museum. För att inte belasta konstnärerna med dyra leverans- och 
tranportkostnader gjorde representanterna områdesvis ett första urval och 
därefter samlades hela kommittén och röstade fram de föremål som slutligen 
finns presenterade i utställningen.   
     Både biennalerna och Jabulisa-utställningarna har blivit viktiga tillfällen för 
konstnärer och hantverkare att visa upp sina produkter för marknaden och för 
att Jabulisa 2006 skulle bli så representativ som möjligt för regionens konst- 
och hantverksproduktion bestämde kommittén att utställningen inte skulle 
byggas efter ett tema. Man kortade även ned tiden mellan annonsering och 
urvalsprocessens början så att inga konstnärer skulle hinna påbörja nya, 
speciellt utformade produkter bara för utställningens skull. Motiveringen var 
att utställningen på så sätt bättre skulle spegla den pågående kreativa 
verksamhet som ständigt äger rum i regionen. Däremot önskade kommittén att 
representanterna skulle hålla utkik efter föremål gjorda av varierande material, 
teknik och/eller gjorda med skiftande syften. De efterfrågade föremål som 
presenterade och sa något om konstnärens liv och erfarenheter i provinsen.13 
En konstnär fick ställa upp med som mest tre objekt till urvalsprocessen och de 
skulle alla vara utställningsfärdiga. Trots flera av museernas brist på utrymme 
sattes det aldrig upp några restriktioner om vare sig föremålens storlek, tyngd 
eller fragilitet. Man resonerade så att även denna variation skulle bidra till en 

                                                 
12 Molin, Märta & Wittgren Bengt 2005, Om ABM. En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek 
och museer.  
13 Bell Brendan 2006. “Jabulisa 2006: selection”. Jabulisa 2006 the art and craft of KwaZulu-Natal. 
Utställningskatalog. 
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mer mångfasetterad bild för besökarna. Många typer av föremål tillverkas i 
regionen och då ska också en utställning med Jabulisas syfte visa upp detta. 
Kommittén bestämde sig för att arbeta med Tatham Art Gallerys 
utställningsyta som mall och så länge alla föremål kunde visas upp där så fick 
man skära ner utställningen på de mindre museerna och gallerierna.  
      Kommittén har varit noga i sitt arbete med att föra statistik över vilka 
konstnärer, men även vilken typ av konstverk som finns representerad i 
utställningen. Vad gäller konstnärer/hantverkare så har man gjort skillnad på 
kvinna och man, svart, vit, färgad och indier men även konstutbildad och 
didaktiker.14 Både Jabulisa och Africa Remix kallar de självlärda konstnärerna 
för didaktiker och inte outbildade av den anledningen att trots att flera av 
konstnärerna inte har gått i skola eller fått formell konstutbildning så har de 
ofta inte heller lärt sig helt på egen hand. Många gånger har konstnärskapet och 
hantverket gått i arv i generationer vilket betyder att de informella lärarna har 
lång erfarenhet som de delar med sig av till den yngre generationen. Av 
Jabulisas 139 konstnärer/hantverkare är 75 stycken kvinnor och 64 stycken 
män. 58 stycken har en konstnärlig utbildning mot de 81 som är didaktiker. Av 
de 58 som har utbildning finns det en svart kvinna. 39 stycken är didaktiker. 
De båda indierna och den enda färgade som finns representerade i utställningen 
är alla utbildade kvinnor. 

Tabell 1. Antal medverkande konstnärer på Jabulisa. Uppdelade efter kön, etnicitet och 
utbildning.   

Män Konstnärlig 
bildning 

Didaktike
r 

Total 

Svarta 15 32 47 
Vita 13 4 17 
    
Kvinnor    
Svarta 1 39 40 
Vita 26 6 32 
Indier 2 - 2 
Färgade 1 - 1 
Källa: Jabulisa 2006 the art and craft of KwaZulu-Natal. Utställningskatalog. 

 

                                                 
14 Det är skillnad mellan svarta och färgade människor i Sydafrika. Färgade har en ljusare hudfärg än de 
svarta och härstammar från etniciteter med olika hudfärg. (eg. anm.)     
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Även konstverken finns noga klassificerade och dokumenterade i listform i 
utställningskatalogen och de är indelade i huvud- och undergrupper efter 
teknik, material eller funktion.  

Lista 1. Antalet olika föremål presenterade på Jabulisa 2006. Vissa av kategorierna har även 
undergrupper.   

• Pärlarbeten    4  
• Keramik     35 
 funktionell     19 
 ofunktionell     16 
• DVD    2 
• Teckningar    9 
• Tryck     21 
 digital     11 
 fotografi     5 
 linoleum     3 
 screentryck/litografi   2 
• Textilarbeten     31 
 broderi    19 
 broderi och pärlor    11 
 filt     1 
• Möbler     4 
 trä     3 
 papier mâché    1 
• Installationer    2  
• Blandade material   13 
 två-dimensionell   2 
 tredimensionell   11 
• Målningar     28 
 akryl    6 
 collage/blandade material    5 
 olja    10 
 vattenfärg    7 
• Träarbeten    24 
 snideri – funktionell   3 
 snideri – panel   3 
 snideri – skulptur   15 
 svarvade    3 
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• Vävar     17 
 ull-gobeläng     2 
 ull-matta     1 
 stålvajer     9 
 Ilala palm15    5 

Källa: Jabulisa 2006 the art and craft of KwaZulu-Natal. Utställningskatalog. 

 
Denna lista blir intressant då man får en klar överblick över utställningens 
mångfald som i sin tur ska representera regionens konstnärliga verksamhet. 
Den visar hur urvalskommittén aktivt har arbetat med att täcka flera 
konstnärliga inriktningar samt att de inte gör skillnad på konst och 
hantverksprodukter. En del anser att till exempel vissa keramikprodukter 
såsom krukor och tallrikar som har en klar och tydlig funktion och oftast 
produceras i användningssyfte inte är konst utan en istället alltid en del av 
hantverksproduktionen. Detta är en motivering som Jabulisas urvalskommitté 
inte stödjer och de hänvisar till de estetiska och tekniska kvaliteterna när de 
inkluderar dessa föremål i utställningen. Däremot har de i denna tabell, utan 
någon direkt värdering gjort skillnad på funktionell och ofunktionell keramik. 
Utställningen innehåller konstverk både av traditionell och mer modern 
karaktär och inom en grupp finns ofta båda delarna representerade. Under 
gruppen ”vävar” finns till exempel mer traditionella ull-mattor men även 
experimentella föremål vävda av stålvajrar. De senare är numer populära 
produkter som souvenirer till turister.         

Africa Remix 
Redan år 2000 tog Moderna Museets dåvarande chef David Elliott initiativet 
till Africa Remix och sex år senare kom utställningen till Stockholm för att 
sedan avslutas på Johannesburg Art Gallery i Sydafrika. Projektet inkluderar 
även Museum Kunst Palast i Düsseldorf, Hayward Gallery i London och 
Louvren i Paris och utställningen har redan besökt alla de städerna men även 
Tokyo i Japan innan den slutligen kom till Stockholm den 14 oktober 2006. 
Chefskuratorn för utställningen är Simon Njami som ursprungligen kommer 
ifrån Kamerun men numera är bosatt i Frankrike och därifrån frilansar som 
utställningskurator. Njami är även chefsredaktör för Revue Noir, en 

                                                 
15 Ilala palmen är typisk för KwaZulu-Natal och bladen används ofta till att väva korgar och mattor till 
hemmabruk. 
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franskbaserad tidskrift som i huvudsak handlar om afrikansk konst och kultur. 
Njami har tillsammans med representanter från de andra samarbetsmuseerna 
samt Mori Art Museum i Tokyo, där David Elliott numer är chef, själv arbetat 
med urvalet till utställningen. Africa Remix är en samlingsutställning med ett 
hundratal samtida konstverk från 25 afrikanska länder. Den syftar, enligt 
producenterna, inte till att återge en enhetlig bild av Afrika och de 86 
medverkande konstnärerna representerar varken Afrika eller länderna de 
kommer från utan istället sitt eget konstnärskap. Konstnärerna har arbetat med 
frågor som: Vad är Afrika? Vad utgörs samtiden av i denna geografiska enhet 
och hur definierar den sig?16 De presenterar en egen redogörelse för hur de 
identitetsmässiga, estetiska och intellektuella förändringarna i Afrika ser ut. 
Utställningen i sig är indelad i tre delar, Identitet & Historia (I&H), Kropp & 
Själ (K&S) och Stad & Land (S&L). Beteckningen finns bredvid varje 
konstverk och de är gruppvis presenterade i katalogen men inte i själva 
utställningen. Indelningen är dock inte gjord i syfte att klassificera eller 
kategorisera föremålen utan mer för att strukturera upp utställningen och Njami 
erkänner att den till viss del är godtycklig. Njami hänvisar här till de afrikanska 
konstnärernas sökande efter sina egna uttryckssätt och efter sin egen plats på 
den internationella konstnärsscenen: ”Sökandet har blivit existentiellt. Ett 
sökande där rummet, territoriet, som bildare av en egenart, kommer in på ett 
naturligt sätt. Men varken rummet eller territoriet motsvarar längre några 
konkreta gränser. Dessa begrepp kan inte längre tillämpas på ett slutet politiskt 
eller geografiskt utrymme. Det är därför som vi till exempel godtyckligt har 
delat in dem i följande tre delar: historia och identitet, kropp och själ och 
slutligen stad och land.”17 Anledningen till denna uppdelning motiveras även 
med att producenterna försöker fånga in dessa krafter som är i rörelse i den 
samtida afrikanska konsten.    
     Afrika är, som även tidigare nämnts, en kontinent vars historia är brokig och 
många gånger tätt ihopkopplad med den europeiska och amerikanska historien 
genom bland annat upptäcktsresande, kolonisation, slavhandel och mission. 
Den västerländska bilden och känslan inför Afrika är många gånger komplex 
och motsägelsefull, å ena sidan då ägandet av kolonier tyder på storhet, makt 
och stolthet så genererar många gånger bilder från dagens Afrika med svält, 
krig, fattigdom och AIDS ett dåligt samvete över vad som skett i historien. 
Njami skriver i sin artikel ”Kaos och förvandling” i utställningskatalogen om 
                                                 
16 Njami Simon 2006, ”Kaos och förvandling”. Africa Remix, utställningskatalog, s. 16. 
17 Najmi 2006, s.17. 
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hur Afrika i våra västerländska ögon både kan vara anstötligt och skandalöst 
men att det på intet sätt betyder att det är skamfullt. Han jämför det med 
dagens dokusåpor där vi kan vända bort blicken men aldrig förbli ovetande. 
”För det skådespel som bjuds är inget annat än en osminkad dramatisering av 
våra egna tillkortakommanden och misslyckanden, vår egen feghet och 
förlorade storhet.”18 Det är resterna efter vårt eget agerande som vi många 
gånger vill vända bort blicken ifrån. David Elliotts artikel ”Afrika, 
konstutställningar och mörkrets fasor” är en sammanfattande text om hur tidiga 
äventyrare och upptäcktsresande bland annat genom att skriva böcker om sina 
upplevelser lagt grunden till den västerländska bilden av Afrika.19 De 
uppfattade det outforskade och ociviliserade Afrika som något mörkt och 
farligt och hur sedan att civilisera Afrika blev ett motiv till kolonisation. 
Rädslan för det okända inom det egna samhället projicerades på en främmande 
kontinent där allt verkade vara så annorlunda. ”Afrika och dess mörker var i 
själva verket en bild av vår egen värld. En världsdel hade blivit en 
avstjälpningsplats för Europas negativitet.”20 Idag projicerar vi istället våra 
djupa skuldkänslor över tiden som varit och har därmed svårt för att se och 
bedöma afrikanska konstnärer på samma villkor som konstnärer från till 
exempel Europa. Det är det som utställningsproducenterna till Africa Remix 
försöker vända sig emot när de uppmanar besökarna till att se konstnärerna i 
första hand som just konstnärer och inte som afrikaner.  

Enligt Njami har de afrikanska konstnärerna efter självständigheten i grova 
drag sett gått igenom tre olika faser. Den första, som inföll direkt efter 
självständigheten utmärks av återgången till det traditionella och hyllandet av 
rötterna. Den andra fasen däremot, med början i slutet av 1970-talet var en 
frigörelse från den bild som de forna kolonisatörerna och resten av Europa 
hade applicerat på Afrika och afrikanerna. Den sista fasen som utspelar sig just 
nu och som Simon Njami beskriver Africa Remix som en produkt av är en viss 
mognad av fas nummer två. Frigörelsen från en påklistrad bild fortsätter men 
inte med samma frustration som tidigare. Konstnärerna vill genom sitt arbete 
visa att de är mer än ”bara” afrikaner och hittar hela tiden nya vägar att göra 
det på.21   

                                                 
18 Njami 2006, s.11. 
19 Elliott 2006, s. 20. Ett exempel på tidig litteratur av detta slag är Trough the Dark Continent av Sir 
H.M Stanley. London 1878.   
20 Elliott 2006, s. 20. 
21 Njami 2006, s.17. 
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    Urvalet, har som tidigare nämnts, huvudsakligen arbetats fram genom att 
Simon Njami själv rest runt och sökt upp och besökt olika konstskolor, 
konstnärer och ytterligare fördjupat sig i de kulturer som skiljer sig åt vart man 
än befinner sig i Afrika. Det är ofta genom den personliga kontakten som ett 
intresse till medverkan har kunnat skapas. Flera av författarna till 
utställningskatalogen skriver i sina artiklar om hur många afrikanska 
konstnärer blivit mer restriktiva när det handlar om att medverka i en 
utställning endast bestående av afrikansk konst. Flera av konstnärerna är som 
tidigare nämnts bosatta i Europa eller i USA och många av dem som 
fortfarande bor i Afrika reser mycket i och med utställningar och arbete. De har 
på så sätt blivit mer influerade och internationella i sitt arbete och vill inte 
längre att deras konst ska kvalificera sig till utställningar som exotisk kuriosa 
eller på grund av etnisk tillhörighet utan som just konst. De vill inte längre ses 
som afrikaner utan som konstnärer.22 Det går dock inte att bortse ifrån att den 
afrikanska konsten många gånger är starkt påverkad av den europeiska 
konsthistorien vilket i det här fallet även har påverkat urvalet. Till exempel 
motiverar Simon Njami utställningens brist på måleri med att det är en 
traditionell konstform som med tiden och förändringarna blivit alltmer 
komplicerad. Njami anser att många afrikanska konstnärer håller på att 
omarbeta måleriet och numer går ifrån de äldre teknikerna och uttrycken för att 
finna ett helt nytt uttryckssätt.23 Den tesen styrks även av Jean-Hubert Martin 
som skriver att västerländska museer och marknad länge har styrt den 
afrikanska konstens utformning. 24 På 1940 och 50-talen grundade européer de 
första konstskolorna i Afrika vilket ledde till ett bildspråk som blandade 
stereotypa afrikanska motiv med västerländsk teknik. Den afrikanska konsten 
sågs som primitiv vilket även stöddes av museer och konstmarknaden, som 
under en lång tid inte visade något intresse för någon annan form av 
utveckling. Det samtida mediet i stora delar av Afrika är däremot fotografiet 
som utställningen visar flera exempel på. För att enkelt kunna dokumentera en 
föränderlig värld behövs ett snabbt medium som kan fånga ögonblicket.25  

Tjugoen, alltså ungefär trettiofem procent, av utställningens åttiosex 
konstnärer är kvinnor, vilket inte är en jämn könsfördelning. Detta är dock 
inget som vare sig Simon Njami eller David Elliott ser som ett problem. Njami 

                                                 
22 Martin 2006, s.24.  
23 Sokolow Paulina 2006. Intervju, ”Sju frågor till Simon Njami”. 
24 Martin 2006, s. 24-25. 
25 Sokolow 2006.  
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hänvisar till att männen brukar dominera i de flesta grupputställningar och att 
denna fördelning återspeglar den faktiska situationen bland konstnärer i Afrika. 
”Den här kulturella situationen finns överallt, vilket handlar om kvinnans plats 
i samhället. Tvärtom tycker jag att det är positivt att så många som tjugo 
kvinnliga konstnärer är med i den här utställningen. Det räcker med att se 
tillbaka i tiden, så märker man skillnaden”.26 De är båda positiva till att i takt 
med att kvinnans roll förändras kommer fördelningen att bli ännu jämnare i 
framtiden.27 Däremot nämner ingen av dem hur de i urvalsprocessen arbetade 
med denna fråga, det vill säga ifall de från början försökte att få en jämn 
könsfördelning eller om de istället låtit konstverkens utformning styra. De 
nämner inte heller om det fanns svårigheter att hitta och engagera fler 
kvinnliga konstnärer. Jag anser att producenternas argument för att 
utställningen ser ut som den gör tyder på ett bristande engagemang för den här 
frågan. Att hänvisa till att män brukar dominera grupputställningar och att 
fördelningen redan nu är bättre jämfört med tidigare utställningar är att skjuta 
ansvaret på någon annan och framtida utställningar. 

Frågan om museer och utställningar endast ska återspegla rådande 
förhållanden eller om de aktivt ska ta ställning och fungera opinionsbildande 
blir här aktuell. Jag anser att utställningar i hög grad fungerar som normbildare 
och att Africa Remix kan bli en ursäkt till en fortsatt ojämn könsfördelning. En 
internationell utställning som Africa Remix, som visar afrikansk konst i 
europeiska länder sänder ut budskap och berör fler än många andra lokala 
utställningar vilket gör den till än viktigare. Den kan befästa förhållanden både 
i Afrika men även i de länder som den besöker och dessutom är 
könsfördelningen en del av den bild av Afrika som Africa Remix är med och 
skapar.  

                                                 
26 Sokolow 2006. 
27 Elliott 2006, ”Afrikansk blandning”. Moderna Museets Vänner Bulletinen, september 2006.  
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Utställningarna 

I det här kapitlet följer en beskrivning av utställningarnas utseende och 
uppbyggnad. Som jag tidigare nämnt går jag närmare in på utmärkande 
konstverk som jag anser bidrar på ett kvalitativt sätt till skapandet av en 
helhetsbild. Dessa föremål är på intet sätt viktigare än andra men av 
utrymmesskäl kan jag inte inkludera alla. Därefter följer en beskrivning av 
utställningskataloger och verksamheter som följer utställningarna.   

Jabulisa 
Tatham Art Gallery är beläget inne i Pietermaritzburgs citykärna, precis i 
hörnet av stadens huvudgata och gågata.28 Galleriet består av två våningar med 
två huvudsakliga utställningsrum ovanpå varandra mitt i byggnaden. Runt om, 
på tre av fyra sidor finns mindre utställningsrum i form av passager. Jabulisa 
2006 upptog de två huvudgallerierna och den ena sidans passager, både uppe 
och nere. Det vill säga ungefär två tredjedelar av galleriets offentliga 
utrymmen.  

Utställningen börjar redan i entrén med en möbel, tre keramikkrukor, två 
ull-gobelänger samt diverse målningar och foton. Rummet är en blandning av 
olika tekniker och material och ger en ordentlig försmak på vad som ytterligare 
kommer att visas i utställningen. Intill föremålen sitter en ljust lila-blå, 
laminerad etikett där konstverkets titel, konstnärens namn och årtal är angivet. 
Under den sitter intill flera av konstverken ytterligare en etikett där ofta 
konstnärerna själva har skrivit en text om konstverket. De flesta texterna 
handlar om vad som skänkt inspirationen, antingen i form av en berättelse eller 
i form av konstnärens tankar om varför föremålet ser ut som det gör.  

En av utställningens, för mig mest uppseendeväckande målningar 
”Abortion is murder” hänger redan här i entrén. Den är målad i punktteknik 

                                                 
28 Anledningen till att jag nämner lokaliseringen av Tatham Art Gallery är att många sydafrikanska 
städers citykärnor har ändrat karaktär efter apartheidregimens fall. Sydafrika är fortfarande ett segregerat 
land och många citykärnor ses numer som förfallna och farliga områden där många fattiga svarta bor.   
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med akryl på papper och har måtten 750 gånger 897mm med ram. Målningen 
föreställer en kvinna som ligger på rygg och mellan hennes ben står en man 
med huvudbonad och munskydd. Med tanke på titeln verkar mannen just vara i 
färd med att genomföra en abort på kvinnan. Hennes ansikte är halvt vänt mot 
betraktaren medan ögonen är riktade uppåt. Konstnären har även gjort hennes 
tänder stora så att det ser ut som att hon biter sig i läppen eller grinar illa. 
Konstnären är zulu och har till målningen skrivit “Abortion is against our 
tradition and religious beliefs but is now legal”.29 Vid upphängningen av 
entrén kom det ett önskemål om att inte hänga just detta verk på denna plats då 
det kunde verka avskräckande för nyanlända besökare. Beslutet togs dock 
relativt snabbt av ansvarig kurator, Brendan Bell att om Jabulisa ska visa upp 
och vara representativ för KwaZulu-Natal så får man inte heller vara rädd för 
att vara obekväm. 

Inne i entrévåningens huvudgalleri är det blandat hängande målningar, 
gobelänger och andra två-dimensionella konstverk med tredimensionella 
föremål, antingen placerade på plintar eller de fall de är mindre eller sköra, i 
vitrinskåp. På ena långsidan, centralt placerad hänger en färgglad målning av 
en av Sydafrikas mest kända konstnärer, Andrew Verster som är bosatt i 
regionen. Här inne finns det flera föremål som är gjorda både i blandade 
tekniker och i blandade, ibland återvunna material. Ett exempel är konstnären 
Bongumusa Hlongwa som genom att bygga modeller av hus beskriver hur 
varierade boendeförhållandena kan vara i dagens Sydafrika. Hlongwa har, av 
återanvända material byggt ihop ett modernt bostadshus med en traditionell 
zuluhydda. Bredvid finns även en modell av ett kåkstadsskjul. Enligt 
konstnären själv har han arbetat med frågan om hur föränderlig kulturen är och 
hur olika kulturer blandar sig med varandra.30 Hlongwa har använt sig av 
material som papp, träbitar, grus, löv, plåt mm. I närheten av husen finns ett 
annat tredimensionellt konstverk som tar upp den aktuella frågan om den ökade 
kriminaliteten. Konstverket består av två springande tjuvar som jagas av en 
hund. Alla figurer är byggda av metalltråd så att konstverket får liv och rör sig 
av vinddraget när besökare passerar.31  

Det är även i detta rum som utställningens videokonst visas. På ena 
kortsidan, den motsatta väggen från huvudingången står en TV-apparat och där 
visas de tre filmerna efter varandra. Den ena filmen är en videoinspelning av 

                                                 
29 Jabulisa 2006, utställningskatalog, s. 158. 
30 Jabulisa 2006, utställningskatalog, s. 62. 
31 Se bilaga, bild 1. 
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hur en installation som finns på övervåningen kom till. Det är en aktion mot 
spridningen av HIV/AIDS som tidigare ägt rum i Durban utanför ett stort 
shoppingcenter inne i citykärnan. Bakom installationen hänger även fotografier 
av aktionen. 

Frågan om skillnader mellan konst och hantverk blir aktuell i och med att 
utställningen även visar föremål som keramikkrukor och vävda korgar. Flera 
av keramikkrukorna är tillverkade av kvinnorna i en familj bosatta i Zululand, 
strax norr om Pietermaritzburg. De livnär sig inte på konstnärsyrket utan har 
jordbruket som huvudsaklig syssla. De bor på landsbygden, lever traditionellt 
och är fortfarande självförsörjande. Krukorna gör de främst för eget bruk men 
har blivit så skickliga att de nu även säljer en del och på så sätt får en extra 
inkomst. Både krukorna och korgarna har uppmärksammats på grund av hur 
skickligt de är utförda och sin goda kvalité men det är även, enligt kurator 
Brendan Bell deras vackra utformning och smyckning som gjort att de fått en 
plats på Jabulisa.32

Det finns både korgar vävda på traditionellt vis av torkat vass och mer 
otraditionella av återanvända telefonledningar. Det är de senare som tillhör det 
nya hantverket som är populärt på hantverkscentrerna och som även numer 
tillverkas maskinellt för försäljning till turister. På hantverkscentrerna som ofta 
startades av missionärer i syfte att ta tillvara på de olika 
hantverkarkunskaperna görs de fortfarande för hand och det är de som värderas 
i detta sammanhang. Centrerna fungerade, och aktiverar än idag människor vid 
hög arbetslöshet. Genom det arbete som bedrivs där har teknikerna och 
mönstren både utvecklats och förfinats vilket gör att urvalskommittén ansåg att 
ett bra exempel av föremålet passade på en konstutställning.33

Två av utställningen konstverk är produkten av ett samarbete mellan två 
människor från skilda kulturer. Det ena konstverket består av fyra olika delar 
och har titeln ”Loveletters no 1-4”.34 Den ena konstnären, Corina Lemmer är så 
kallad afrikaan, det vill säga att hon är sydafrikan med holländskt ursprung och 
den andra, Ngoneni Kubekha är zulu. Båda är födda på tidigt 60-tal och 
”Loveletters no 1-4” är en blandning av de kärleksbrev som de skickade till 
sina pojkvänner på 70-talet. Kärleksbreven ser väldigt olika ut, framförallt 
zulus som består av ett långt band med trädda pärlor i olika färger och former. 

                                                 
32 Bell 2006. Enligt konversation med Brendan Bell under praktikperiod 06-08-28 – 06-10-06. 
33 Jabulisa 2006, utställningskatalog, s. 87. Rorke´s Drift Art and Craft Centre är ett exempel som ligger i 
KwaZulu-Natal.  
34 Se bilaga, bild 2. 
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Syftet är att den som fått brevet ska ha det på sig, antingen som till exempel ett 
skärp, brosch eller halsband. Zulu är från början endast ett talspråk och i 
breven är det formen, färgerna och färgernas olika kombinationer som står för 
det skrivna språket.35 Afrikaan-kärleksbreven ser mer traditionellt 
västerländska ut, rektangulära med en adresslapp på. Det som skiljer 
konstverket från riktiga brev är materialet och utformningen. Corinna Lemmer 
och Ngoneni Kubekha har broderat texten och sytt fast virkade spetsar 
tillsammans med zulus långa pärlband.36 Breven blir på så sätt inte bara en 
kärleksförklaring till pojkvännerna utan även en förening av de båda 
kulturerna, något som var en omöjlighet ända fram till 1994.37

Vidare består utställningen av traditionellt måleri, både i olja, akryl, 
vattenfärg mm. Det finns ett flertal fotografier, både obearbetade och insatta i 
ett sammanhang men även på olika vis manipulerade. Ett exempel är ett digitalt 
fotograferat landskap där konstnären har klippt ihop olika fotografier så de 
bildar ett nytt surrealistisk landskap38. Det finns även en del skulpturer i olika 
storlekar på Jabulisa, den minsta är cirka 15 centimeter hög och har av 
stöldrisken därför placerats i en glasmonter. De största står för sig själva på 
låga plintar. Det finns även mindre textila arbeten som på grund av stöldrisk 
visas i glasmontrar, en av dessa ”Rape story” föreställer som namnet beskriver 
en våldtäktsscen. Utmärkande är att objektet är tillverkat av grön sammet, vita 
lakan och överströdd av pärlor vilket ger ett intryck av att det är något fint, 
namnet till trots, som händer här. Om man tittar ännu närmare på objektet så 
ser man att mannen ligger underst och kvinnan överst. Konstnären har i sin text 
skrivit att föremålet föreställer en kvinnlig patient som blir våldtagen av en 
traditionell doktor och speglar konstnärens egen oro och försök att inte smittas 
av HIV/AIDS.39  

Det finns flera exempel i Jabulisa på hur många konstnärer och 
hantverkare i KwaZulu-Natal arbetar med att förena och kombinera tradition 
med modernitet. En av dessa är ett kreaturskinn, ”Nguni” i keramik.40 
Konstnären är vit sydafrikanska som under en lång tid har haft nära kontakt 
med zulukulturen. Denna typ av kreatur, ”Nguni” är hos zulu en viktig symbol 
för ursprung och deras förfäder och när konstnären, Juliette Armstrong nyligen 

                                                 
35 Brånn Hanna 2003, Museerna i Sydafrika, C-uppsats ABM, s. 23. 
36 Jabulisa 2006, utställningskatalog, s. 78. 
37 Se bildbilaga 2. 
38 Jabulisa 2006, utställningskatalog, s. 135. 
39 Jabulisa 2006, utställningskatalog, s. 131. 
40 Se bilaga, bild 3. 
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förlorade sin mamma tillverkade hon detta skinn i keramik som en 
skyddssymbol för hennes ande. Konstnären anammade här en traditionell 
tanke, omarbetade den och skapade sedan något nytt.41  

Katalogen    
Utställningskatalogen till Jabulisa 2006 består i huvudsak av tre delar, den 
första är en redogörelse för hur utställningen är uppbyggd statistiskt sett. Den 
följs av sex texter skrivna av bland annat utställningsproducenterna och delar 
av urvalskommittén. Därefter följer föremålen som utgör själva utställningen, i 
både bild och text. Bilderna i pappersexemplaret är av ekonomiska skäl svart-
vita men längst bak i katalogen sitter en CD-romskiva med färgbilder. Texterna 
utgörs av konstnärens/hantverkarens namn, födelseår, en kortare text om 
konstnärens/hantverkarens bakgrund och eventuell utbildning eller 
utmärkelser, föremålets titel, tillkomstår, material och teknik, storleksangivelse 
och ett inventarienummer gett av Tatham Art Gallery. De flesta 
konstnärerna/hantverkarna har själva skrivit en text till det egna konstverket 
som finns publicerad både i utställningskatalogen och som utställningstext i 
utställningsrummet. I ett par fall, som till exempel till ett par keramikkrukor, 
tillverkade av kvinnorna i en jordbrukarfamilj har istället utställningens 
kuratorer skrivit texten och de handlar då främst om hur 
konstnären/hantverkaren brukar arbeta och föremålens specifika kvalitéer. 
Kvinnorna i den här familjen tillverkar dock inte krukor för att de ska ses som 
konstverk utan främst för försäljning. De lever enkelt och är självförsörjande 
ute på landsbygden och tillverkning av krukor görs när det finns tid över. Det 
har blivit en viktig extra inkomst och är nästan det enda sättet som dessa 
kvinnor kan tjäna pengar på. Dessa föremål skulle kunna hamna i diskussionen 
om skillnaderna mellan konst och hantverk men Jabulisas urvalskommitté och 
kuratorer har här valt att inte göra någon sådan skillnad utan istället endast se 
de estetiska kvaliteterna.42 Däremot kan det vara svårt för vissa människor att 
skriva ihop en text om den egna produkten då tillverkningen för dem är av mer 
livsavgörande karaktär. Det kan även finnas hinder såsom läs- och 
skrivsvårigheter då de bor på landsbygden med långt till närmaste skola samt 
följderna av att svarta och färgade nekades utbildning under apartheid. 

                                                 
41 Jabulisa 2006, utställningskatalog, s. 29. 
42 Bell 2006, konversation om de medverkande konstnärernas allmänna situation samt deltagande 
observation hos Magwasa-familjen i Zululand, Tugela Valley 20/11 2006. 
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De texter som konstnärerna själva har skrivit handlar antingen om tanken 
bakom konstverket, inspirationen, eller vad föremålet föreställer. I ett par fall 
har konstnärerna använt sig av en traditionell historia och skapat utifrån den.  

Workshop – ”Challenging Jabulisa” 
I samband med Jabulisa 2006 anordnade Tatham Art Gallery en workshop för 
konstnärer och hantverkare i området som de döpte till ”Challenging Jabulisa”. 
Idén med workshopen kom i och med den kritik som utställningen och urvalet 
till utställningen fick. Besvikna konstnärer och anhöriga ansåg att urvalet 
liknade en tävling där vinnarna blev de som fick sina verk presenterade i 
utställningen. Poängen med workshopen var att alla medverkande skulle välja 
ut ett föremål i utställningen som de skulle ”svara” på, det vill säga de skulle 
låta sig inspireras och skapa ett eget konstverk utifrån det. Slutligen skulle alla 
konstverk sättas ihop till en egen utställning i början av januari 2007. Innan 
själva arbetet med konstverken började fick de medverkande ett par uppgifter 
som syftade till att hjälpa dem att se nya verk i utställningen som de inte sett 
förut. En av dessa uppgifter var att gå runt två och två och komma överens om 
ett verk som passade ihop med tre inom gruppen framröstade ord. Workshop-
ledaren, educational officer Gerhi Jansen Van Vuuren gav förslag på ord som 
vanligtvis inte brukar användas när man recenserar konst. Poängen var att det 
skulle vara enkla ord som alla lätt förstod och på så vis även var lätta att arbeta 
med. Syftet var att sänka den intellektuella nivån och få alla att känna sig 
bekväma i uppgiften, ingen skulle behöva känna sig dum då det hämmar 
kreativiteten och kan göra att deltagare blir rädda för att delta i museets 
aktiviteter. Gruppen fick även själva komma med ytterligare förslag om de 
hittade något annat ord som de tyckte passade. De framröstade orden blev: 
weird, arbitrary och gross. Efter ungefär en kvart samlades gruppen igen och 
gick igenom och diskuterade vad alla kommit fram till. En annan uppgift var 
att på cirka tio minuter snabbt skissa ner tre föremål från utställningen och 
sedan koppla ihop de tre skisserna med de tre orden.  
   Gruppen träffades även ett par gånger och arbetade tillsammans med sina 
verk tills alla mer eller mindre kommit igång, om man ville kunde man sedan 
fortsätta träffas fast på en av galleriets ordinarie verksamheter, det så kallade 
”Artists forum”. Det är ett tillfälle för konstnärer att ses i Tatham Art Gallerys 
lokaler och under ledning av en workshopledare från galleriet både få 
kommentarer på egna verk och ge på andras. 

Denna workshop är en av de aktiviteter som galleriet aktivt stödjer den 
konstnärliga produktionen i Pietermaritzburg och KwaZulu-Natal igenom. 
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Samtidigt gav man alla en chans att få tycka till och uttrycka sin åsikt om 
urvalet till Jabulisa 2006, vare sig den var positiv eller negativ. Sydafrikanska 
museers uppgift har tidigare varit att bevara den så kallade ”fina” konsten, 
producerad inom eller inspirerad av den västerländska kulturen. Länge tyckte 
man att detta var det enda godkända uttrycket och sättet att producera 
konstverk på och de enda som var kvalificerade nog att ingå i konstmuseernas 
samlingar. Efter 1994 och avskaffandet av apartheid så har denna föreställning 
ändrats och museerna ska nu representera alla landets etniciteter. Motviljan 
från kommitténs håll att bestämma specifikt tema för Jabulisa ledde till en 
osäkerhet hos många konstnärer. Ovissheten om deras verk skulle bli utvalda 
eller inte samt besvikelsen över om de inte blev det, mynnade ett flertal gånger 
ut i kritik av utställningens slutliga utformning. Kommittén har från olika håll 
fått svara för kommentarer om hur de favoriserat konst producerad av både 
svarta och vita konstnärer/hantverkare. Kommittén har varit tvungen att på ett 
mycket noggrant sätt kunna motivera sina val och därav de utförliga tabeller av 
fördelningen över representerade konstnärer och konstverk på sidorna 12-14.43 
Även workshopen ”Challenging Jabulisa” fungerar som en del av detta 
program.44 Kommittén ville här arbeta i förebyggande syfte och workshopen är 
ett sätt att ta tillvara på både konstnärers kritik och åsikter och samtidigt 
uppmuntra dem till att förvandla sina tankar till något kreativt. De 
medverkande utmanades även till att tänka i nya banor, både om sin egen och 
om andras konst samtidigt som man från galleriets håll aktivt använde och 
levandegjorde en färdig utställning.  

Deltagarna i workshopen och i ”Artists forum” var främst vita, medelålders 
sydafrikanska kvinnor även om det fanns ett par, tre, även de vita män 
deltagande vid olika tillfällen. Denna uppdelning beror förmodligen tyvärr på 
det forna apartheidsystemet då svarta och färgade inte var välkomna till 
museerna vare sig som besökare eller som personal. Sydafrika är idag, 
åtminstone bland vita, fortfarande även ett relativt patriarkiskt samhälle där det 
är mannen som arbetar och försörjer familjen medan många kvinnor är 
hemmafruar och har konstnärsyrket på hobbynivå. De är inte beroende av egna 
inkomster på samma sätt som många av de svarta kvinnorna vars inkomster är 
en stor del av familjens försörjning. Bland de svarta och färgade ser det 
annorlunda ut då de är mer ofta är outbildade, har det sämre ställt ekonomiskt 
och på så sätt i högre grad även påverkas och drabbas av landets arbetsbrist. 
                                                 
43 Bell 2006, s. 8. 
44 Gerhi Jansen van Vuuren 2006. Konversation om workshopens syfte och utformning.  
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Där är kvinnorna mer aktiva på arbetsmarknaden och har på så sätt inte tid att 
delta i workshops under dagtid. Flera av de svarta konstnärerna bor inte heller 
inne i stan och tillgången till bil och transportmedel är av flera skäl begränsade. 

Tatham Art Gallery anordnar i likhet med många andra sydafrikanska 
museer inga offentliga visningar av samlingarna eller utställningar. De 
visningar som anordnades var den i samband med ”Challenging Jabulisa” och 
de av skolklasser i förväg bokade rundturerna. Tidigare använde man sig ofta 
av volontärer som guider vilket man inte längre gör då det kan ses som 
utnyttjande av människor. I dagens Sydafrika ses det inte som politiskt korrekt 
att inte betala för utnyttjande av tjänster och offentliga visningar är något som 
prioriterats bort i museernas ansträngda budgetar.45 Jag anser dock att 
museerna går miste om att fånga upp de besökare som kommer till dem. 
Tatham Art Gallery har fokuserat sin verksamhet på en redan engagerad publik 
i form av konstnärer vilket utesluter en stor grupp av ”vanliga” besökare, det 
vill säga de som varken är konstnärligt lagda eller utbildade konstvetare och 
som kommer dit i ett mer professionellt syfte. Speciellt i en utställning som 
Jabulisa, som samlat flera olika kulturer och uttryckssätt i samma rum skulle 
utbytet mellan samhälle och museum kunna bli ännu mer givande om man 
lyckades engagera fler besökare.  

Africa Remix 
Africa Remix består av ett hundratal konstverk fördelade över delar av 
Moderna Museets två plan. Beteckningarna på utställningens tre teman, 
Identitet och Historia, Kropp och Själ och Stad & Land finns förklarade i en 
introducerande text på ena väggen precis innanför markplanets ingång och alla 
initialer finns intill verken medan själva utställningen inte är sorterad gruppvis. 
Den mest uppenbara skillnaden från Jabulisa är konstverkens storlek, istället 
för att samsas om utrymmet i samma rum har man antingen byggt provisoriska 
väggar eller så fungerar föremålen som rumsavdelare i sig själva. De flesta 
konstverken är installationer både med blandade material och endast 
videoinstallationer men det finns även mycket fotografi. Africa Remix kostar 
60 SEK i entréavgift men redan utanför kassan står ett smakprov av 
utställningen i form av en uniformerad man med en hund med munkorg, ”For 

                                                 
45 Bell 2006, konversation om museets verksamhet i samband med en diskussion om workshopen 
”Challening Jabulisa”. 
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those left behind” (I&H) av sydafrikanen Willie Bester.46 Konstverket är 
tillverkat av återanvänt plåt och konstnären har satt ihop olika mekaniska delar. 
Mannen i uniform bär vapen och hunden verkar skälla aggressivt. Hela 
installationen skänker en föreställning om en hårt kontrollerad och reglerad 
värld där inta alla åsikter och tankar respekteras eller är fria. Bester är en av 
utställningens få konstnärer som inte är formellt utbildad men han uttrycker 
ofta politiska åsikter såsom frågor om mänskliga rättigheter och orättvisor i 
sina arbeten. I det första rummet, innanför kassan är ”Township Wall no 10” 
(S&L) det första som möter besökaren. Konstnären har här liksom Bester 
samlat och återanvänt gammalt material och arbetat utifrån det, här har 
Antonio Ole återskapat en färgglad kåkstadsvägg. Konstnären har använt sig 
av korrugerad plåt, delar av dörrar, träpaneler, en stege och diverse 
trafikskyltar och intrycket överensstämmer med bilden av en typisk kåkstad där 
husen ligger tätt.  

Strax till vänster om ”Township Wall no 10” står ett konstverk med titeln 
”Obstacles” (I&H). Det är en installation av ett hästhoppningshinder placerat 
mellan två väggar och med tre inbyggda TV-apparater på sidorna. Då den ena 
av skärmarna visar en person klädd i tävlingsryttardräkt som sparkar en 
historiebok i leran framför sig tolkar jag konstverket som att det behandlar hur 
man har använt, och fortfarande använder historien inte bara ur afrikanskt 
perspektiv. De andra skärmarna visar ytterligare personer i ryttarkläder och på 
ena väggen står det skrivet: ”My father has lost all his teeth, I can bite him 
now”.47 När någon blivit tandlös och därmed förlorat sin makt kan andra bita 
tillbaka. Kan det vara Afrikas förhållande till västvärlden som beskrivs? Det 
råder en symmetri i installationen trots att hindrets bommar verkar ligga rasade 
och konstnären, Mounir Fatmi från Marocko, beskriver själv sina verk som 
politiska, existentiella och estetiska.48

Utställningskatalogen till Africa Remix pryds av ett färgfotografi från en 
självporträttsserie av Samuel Fosso från Kamerun (I&H). Konstnären använder 
sin egen utklädda person i olika miljöer till att skapa bilder av andra identiteter. 
Till Africa Remix består serien av en afrikansk hövding, en pirat, en sjöman, 
en medelklasskvinna och en amerikansk kvinna. Både miljöerna och 
identiteternas attribut är överdrivna och konstnären leker med olika 

                                                 
46 Se bilaga, bild 4. 
47 Africa Remix 2006. Utställningskatalog, s.70. 
48 Africa Remix 2006. Utställningsbroschyr, under konstnärens namn. 
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schablonbilder.49 Tillsammans får fotografierna ett visst historiskt perspektiv 
då konstnären blandat både identiteter och rekvisita från förr och nu samt att 
han utmanar könsroller genom att använda sig själv även till de kvinnliga 
rollerna.  

Flera av konstnärerna har arbetat med hur bilden Afrika på olika sätt 
speglas i västvärlden. Samuel Fosso närmar sig indirekt ämnet genom att leka 
med och utmana olika identiteter medan Yinka Shonibare gör det genom att klä 
in en engelsk salong med ett batiktyg som är starkt förknippat med Afrika 
”Victorian Philanthropist’s Parlour” (I&H).50 Mönstret är ursprungligen 
Indonesien-inspirerat men tillverkades i Holland för att säljas på den afrikanska 
marknaden som ett typiskt afrikanskt tyg. Yinka Shonibare vill därmed att 
betraktaren ska ifrågasätta vart saker och produkter kommer ifrån och genom 
det även identitet, tradition, handel och ekonomi.51 Tyget är ett exempel på hur 
stereotypa uppfattningar tillslut kan bli ”sanningar” då mönstret har fått stor 
spridning i Afrika. Även Dilomprizulike från Nigeria ifrågasätter västvärldens 
påverkan på kulturen i Afrika i sitt verk ”Waiting for bus” (S&L). Konstnären 
har skapat sin installation av återvunna material och personerna som väntar på 
bussen är uppbyggda av blandade produkter från både den afrikanska och 
västerländska kulturen.52

I ett eget rum på nedervåningen finns en installation av Moataz Nasr från 
Egypten, ”Tabla II” (I&H). Konstnären har arbetat med inspiration från 
västländernas G8-möten och som besökare befinner du dig i installationens 
mitt. Med undantag för entrén omsluts besökaren av skärmar med händer som 
trummar på trummor. Det är ett spel fram och tillbaka och intrycket blir att 
trummorna diskuterar och samtalar med varandra, precis som på ett möte. 
Moataz Nasr har även låtit sig inspireras av ordspråket ”tomma tunnor 
skramlar mest” vilket jag tolkar är en kritik mot de inkluderade G8-länderna.53  
Alla de aktiva G8-länderna är högkonsumenter av olja som de själva inte har. 
De blir på så sätt beroende av importen från andra oljerika länder som 
komplext nog ofta inte har samma ekonomiska förutsättningar som dem. G8 
skapades i syfte att få ner oljepriserna och få fram en billigare import vilket 
gynnar konsumenterna men inte producenterna. På senare år har G8-länderna 
även börjat arbeta för att minska världens fattigdom men får fortfarande kritik 

                                                 
49 Africa Remix 2006. Utställningskatalog, omslag och s. 74-76.  
50 Se bilaga, bild 5. 
51 Africa Remix 2006. Utställningskatalog, s. 86-87. Utställningsbroschyr, under konstnärens namn.  
52 Africa Remix 2006. Utställningskatalog, s. 156. 
53 Africa Remix 2006. Utställningskatalog, s. 79. Utställningsbroschyr, under konstnärens namn. 
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för att de gör för lite. Jag gör tolkningen att konstnären är kritisk emot att de 
rika G8-länderna gärna vill fortsätta föra det liv de lever och därför utnyttjar 
sin ekonomiska makt genom att förena sig mot länder som inte är position att 
protestera. Trummorna symboliserar de åtta medverkande länderna och att det 
är de som har minst skramlar mest. Det här konstverket visar på att Afrika och 
afrikanska konstnärer inte är isolerade utan i högsta grad en aktiv del utav den 
internationella politiken och resten av världen.  

 Religionen har även i en del sammanhang varit en faktor till västerländska 
gränsdragningar i Afrika. I norra Afrika är majoriteten av befolkningen 
muslimer medan kristendomen är den dominerande religionen i de södra 
delarna. Dessa skillnader lämnar så klart avtryck i det kulturella livet vilket 
även kan avläsas i en del av verken på Africa Remix. Ghada Amer, 
ursprungligen från Kairo, Egypten men numera bosatt i New York utforskar 
och ifrågasätter i sina konstverk de roller som hon uppfattar tillskrivs kvinnan. 
Till Africa Remix bidrar hon med ”Wallpaper” (K&S), två stora tyger där hon 
har broderat in erotiska bilder som hon tagit ur porrtidningar. Vid en första 
anblick ter sig konstverket väldigt vackert och okomplicerat men liknande 
Jabulisas ”Rape Story” har det en djupare mer komplex innebörd. Innehållet 
kan uppfattas som väl kamouflerat eftersom bilderna är svåra att urskilja då de 
ligger huller om buller och går in i varandra. Konstnären blandar motiv och 
teknik som traditionellt sett inte brukar blandas vilket till exempel kan utmana 
både betraktarens förväntningar av traditionellt hantverk och eventuella 
föreställningar om den muslimska kvinnan. Ghada Amer säger själv att hon 
utmanar ett traditionellt kvinnligt hantverk som broderi med ett mer modernt 
uttryck när hon på sitt sätt utforskar förhållandet mellan islam och kristendom, 
fin- och populärkultur.54   

Flera av de forna kolonialmakterna upplever idag att invandringen från de 
gamla kolonierna fortfarande är hög. Idag är den oftast inte lika önskad då det 
blir fler som konkurrerar om arbetstillfällena. Rasism och utanförskap 
tillsammans med känslan att befinna sig i främmande land, långt ifrån släkt och 
vänner är något som många afrikaner som flyttat får känna av. Zineb Sedira, 
ursprungligen från Algeriet men uppvuxen i Paris, använder sig av sina 
föräldrars erfarenheter från det Algeriska självständighetskriget 1962 i sin 
videoinstallation ”Mother, Father and I” (I&H).55 På Moderna Museet är 
installationen placerad i ett eget rum med två skärmar med Zineb Sediras 
                                                 
54 Africa Remix 2006. Utställningskatalog, s. 94-95. Utställningsbroschyr, under konstnärens namn. 
55 Se bilaga, bild 6. 
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föräldrar på ena väggen och konstnären själv på den andra. I mitten av rummet 
är högtalare och en bänk placerad för betraktaren att sitta och lyssna på. Zineb 
Sediras mamma och pappa berättar sin egen historia om sina egna upplevelser 
parallellt med varandra och Zineb Sedira lyssnar från andra sidan väggen. 
Föräldrarna berättar om upplevelser de gått igenom i kriget, hur de var tvungna 
att fly till Frankrike och hur de blev emottagna där. Det intressanta är att trots 
att de är ett par och tillsammans skapat en familj så skiljer sig deras historier åt. 
Olika händelser har lämnat de djupaste spåren vilket tyder på att deras olika 
roller och hur dessa roller i sin tur är könsbundna. Mamman berättar bland 
annat om rasismen i Frankrike, både då och nu och dilemmat över att längta 
hem och känna att Algeriet fortfarande är hennes hem medan istället Frankrike 
har blivit hennes barns hem. Det här konstverket anser jag är ett bra exempel 
på hur viktig den här utställningen är, inte minst för att ifrågasätta vår identitet 
och vårt ursprung. Vad finns det för argument för att inte omvärdera tidigare 
tagna åsikter och uppfattningar, både om oss själva och om andra? 

Katalogen 
Utställningskatalogen till Africa Remix på Moderna Museet inleds med ett 
förord av museets överintendent Lars Nittve. Därefter följer fem texter skrivna 
av personer engagerade i planering och utställningsarbete. Första texten är 
skriven av chefskurator Simon Njami och sedan följer andra texter av 
initiativtagaren David Elliott, Jean-Hubert Martin, Marie-Laure Bernadac och 
John Picton. Därefter följer själva föremålskatalogen med färgbilder av 
föremålen. Utställningen är uppdelad i tre teman, Identitet och Historia, Kropp 
och Själ och Stad och Land och presenteras även i katalogen i just den 
ordningen. Konstnärerna är listade i bokstavsordning och till bilderna står 
föremålets titel, tillkomstår och teknik. Innan varje avsnitt finns en inledande 
text av Simon Njami där han beskriver ordens olika definition och förhållande 
till varandra då de här ofta får fungera som motsatsord. Till utställningen i 
Stockholm saknas av olika anledningar ett par av de föremål som funnits med i 
de tidigare städerna, de föremålen finns fortfarande med i 
utställningskatalogen. Däremot har de uteslutits i den gula, lite mindre 
utställningsfoldern som man får med gratis till entréavgiften. I den står alla 
konstnärerna listade i bokstavsordning, med födelseår, födelseort, eventuell 
utbildning och lite korta fakta om personens konstnärskap. Längst bak i foldern 
finns även Moderna Museets program och visningar av Africa Remix som 
planerats till utställningen. De flesta aktiviteterna sker i samarbete med andra 
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organisationer såsom filmvisningen av afrikanska filmer, det internationella 
seminariet (se nedan), en performance och en konsert.  

Internationellt seminarium med utgångspunkt i Africa Remix 

Moderna Museet, den 26 november 2006  
Söndagen den 26 november anordnade Moderna Museet i samarbete med 
Södertörns högskola ett internationellt heldagsseminarium med utgångspunkt i 
Africa Remix. Dagen delades upp mellan sex olika talare som alla har 
erfarenhet av afrikansk konst och utställningen Africa Remix. Först på schemat 
var chefscurator Simon Njami som talade om syftet med utställningen och hur 
bilden av Afrika och afrikanska konstnärer generellt ser ut. Afrika är inget 
tema i sig utan ett geografiskt läge och därför handlar Africa Remix inte om 
kontinenten utan om de presenterade konstnärerna. Besökare som letar efter 
Afrika eller en typisk afrikansk konstnär kommer inte att hitta det de söker, för 
det finns inget som en autentisk afrikan. Alla har sina erfarenheter och för att 
två personer kommer från samma kontinent betyder inte det att de 
erfarenheterna är de samma. Identiteten är unik för alla människor och är för 
många konstnärer ett sätt att uttrycka sig. Africa Remix försöker vända sig 
emot den generella bilden av en afrikan som en svart, outbildad person och 
konsten som barnslig, primitiv och färgglad. ”Africa Remix is an attempt to 
deconstruct what people think Africa is.”56 Enligt Njami är en 
utställningskurator endast en historieberättare för sidorna är redan skrivna av 
konstnärerna själva. Njami tog även upp problematiken med presentationen av 
”de andra” genom att ifrågasätta om det verkligen finns några ”andra”. Är vi så 
olika varandra? Han fick bifall även från utställningens initiativtagare David 
Elliott som ifrågasatte ”de andra - politiken” genom att fråga sig om vissa 
verkligen är mer speciella än andra. Är vi egentligen så olika varandra? 

Dagen fortsatte med föreläsningar av Yacouba Konaté57 om en av Afrikas 
viktigaste konsthändelser, biennalen i Dakar, Dak´Art, samt en föreläsning i 
Africa Remix’s kontext, Europe Remix av Allan de Souza.58 Allan de Souza 

                                                 

 

56 Njami 2006, 26 november. Internationellt seminarium med utgångspunkt i Africa Remix, Moderna 
Museet.  
57 Yacouba Konaté är kurator för den senaste biennalen 2006 och professor på University of Abidjan, 
Elfenbenskusten. 
58 Allan de Souza är Los Angeles-baserad konstnär och medverkar på Africa Remix. Han är även 
Assistant Professor på San Francisco Art Institute och Visiting Graduate Faculty på Vermont College 
MFA Program. Till Dak’Art samlar man den bästa och viktigaste konsten på den afrikanska kontinenten, 

 31



talade om hur även Europa är ”re-mixed”, med tanke på att afrikanska och 
asiatiska konstnärer både kan vara uppväxta och skolade i Europa och på så 
sätt ändrar innebörden av vad som menas med att vara europé på samma sätt 
som Africa Remix ifrågasätter vad som menas med att vara afrikan. Vidare 
följde en föreläsning av Ingrid Mwangi som tillsammans med Robert Hutter 
lever och arbetar i ett konstnärskollektiv och ett samtal mellan den 
sydafrikanske Hasselblads-vinnaren David Goldblatt och Moderna Museets 
Anna Tellgren59. Dagen avslutades med en paneldiskussion med Simon Njami, 
Yacouba Konaté, Allan de Sourza, Ingrid Mwangi och David Elliott, ledd av 
Södertörn Högskolas Charlotte Bydler60. David Elliott som är uppväxt i ett 
postkolonialt England, tog här chansen att muntligen förklara hur tanken på, 
eller snarare insikten av västvärldens dåliga kännedom om afrikansk konst 
sedan länge funnits i bakhuvudet. Men att det var när han för första gången 
träffade Simon Njami på Dak´Art som idéerna med Africa Remix började ta 
form. Att chefskuratorn själv skulle vara afrikan har alltid varit en självklarhet 
för David Elliott. Gemensamt för alla talare och som även finns att läsa i både 
utställningskatalog och utställningens inledande text är budskapet att Africa 
Remix är en utställning om konstnärer från Afrika och inte om kontinenten i 
sig självt.  

Till skillnad från Tatham Art Gallery så anordnar Moderna Museet ett par 
gånger i veckan offentliga visningar av utställningarna och en visning av 
Africa Remix kostar 50 kronor vilket inkluderade även entréavgiften. I och 
med att det är billigare att gå på en visning än att gå själv uppmuntras 
besökarna till att delta i verksamheten vilket jag tycker är ett bra sätt att öppna 
upp för dialog i samband med olika utställningar. De tar även utöver den 
ordinarie verksamheten emot bokade grupper. Visningarna är cirka en timme 
långa och den om Africa Remix som jag närvarade på inleddes först med korta 
fakta om hur utställningen var uppbyggd, dess syfte och historia. Sedan följde 
en presentation av valda verk på båda våningarna. Besökarna uppmuntrades 
hela tiden att aktivt delta i visningen genom att guiden själv ställde frågor och 
uppmanade till diskussion. Gruppen blev på så vis engagerad vilket jag ofta 
tror leder till en känsla av delaktighet.61

 
men även aktuell konst från andra länder. I år 2000 upplaga var det flera nordiska konstnärer 
representerade. 
59 Anna Tellgren är intendent, fotografi på Moderna Museet. 
60 Charlotte Bydler är lektor i konsthistoria på Södertörns Högskola. 
61 Deltagande observation, guidad visning av Africa Remix, Moderna Museet 2006-11-07. 
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Lika eller olika? En jämförande diskussion  

Jabulisa och Africa Remix är två utställningar med till synes mer eller mindre 
samma tema, det vill säga att de båda visar samtida afrikansk konst men ändå 
ser utställningarna så olika ut. De består båda av konst från andra kulturer, 
antingen inom, eller från flera olika länder. Som tidigare nämnts är Afrika en 
komplex kontinent med stora variationer vilket leder till att båda 
utställningarna behandlar och tar ställning till representationen av ”de andra”. 
Africa Remix, med konst av konstnärer härstammande från fler afrikanska 
länder ger ett mer internationellt intryck både genom urvalsområdet 
utsträckning men även genom typen av föremål samt av dessas format. Att de 
flesta medverkande konstnärerna är utbildade eller bosatta i Europa eller USA 
och därmed i högre grad påverkade av både västerländsk konst men även av 
västerländsk politik anser jag kommer fram tydligt i flera av de enskilda 
konstverkens utformning men även i utställningen som helhet. Africa Remix 
innehåller fler mer moderna konstverk i form av installationer och som i sin tur 
även innehåller modern teknik såsom videokonst och ljudinstallationer. 
Jabulisa består mest av konstverk av mer traditionell karaktär och utställningen 
berör ämnen som är bekanta och intressanta för de flesta inom både landet och 
regionen. Verken på Jabulisa är fler till antalet men i jämförelse med Africa 
Remix, oftare mindre i storlek. Jabulisas syfte är att lyfta fram den regionala 
konsten och genom att till exempel inte göra skillnad mellan konst och 
hantverk så lyckas man inkludera fler av de etniciteter som är bosatta i 
KwaZulu-Natal. Tabellen längst fram i utställningskatalogen och som jag 
återger på sidan 12 visar på att det är fler svarta som är självlärda och vid en 
rundvandring på utställningen så kan man se att de föremål som skulle kunna 
klassas som hantverk, till exempel funktionell keramik eller vävda korgar 
främst är gjorda av svarta och ofta även kvinnor.62 Utbildning är i Sydafrika 

                                                 
62 Enligt konversation med Brendan Bell så har hantverket blivit ett sätt till försörjning vid hög 
arbetslöshet, Tatham Art Gallery under praktikperiod 2006-08-28 – 2006-10-06.  
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ofta kopplat till etnicitet och kön vilket gör den statistiska tabellen intressant ur 
flera perspektiv. 
Med avseende på Stuart Halls teori om hur text och bild samspelar för 
besökarnas intryck är det intressant att titta närmare på hur de båda 
utställningarna skiljer sig även i utställningstexterna. I likhet med många andra 
västerländska konstmuseer så har inte Africa Remix några utställningstexter. 
En teori kan vara att man från museets håll är rädd för att ta ifrån besökarna de 
egna upplevelserna och intryck av konstverken och utställningen. I Jabulisa har 
man låtit konstnärerna själva skriva texterna vilket jag anser är ett utmärkt sätt 
att kontextualisera föremålen samtidigt som man kommer förbi faran att från 
museets håll lägga orden i munnen på besökarna. Apartheidsystemet med dess 
segregationspolitik har tvingat de sydafrikanska museerna att öppna upp för ett 
nytt tänkande när det gäller att representera andra och man är mycket aktsam 
med att från museets håll applicera kontexter på föremål från andra kulturer då 
det kan väcka många arga känslor hos dem som presenteras. Tidigare 
kritiserade och missförstådda utställningar tror jag har bidragit till en ökad 
försiktighet i all sorts utställningsarbete trots att det inte går att direkt jämföra 
etnografiska utställningar med konstutställningar.63 Utställningsproducenternas 
mål med att Africa Remix ska spegla konstnärernas egna konstnärskap anser 
jag skulle kunna stärkas om de i likhet med Jabulisas hade vågat släppa 
kontrollen över utställningens texter och på så sätt även backa ett steg i dess 
roll som auktoritet. Konstmuseer blir på detta vis mer av förmedlare av den 
samtida konsten än dem som styr den. Jabulisas texter bidrar till att föremålen 
upplevs mer lättförståliga och mångfasetterade vilket jag anser är viktigt då 
utställningens syfte är att visa regionens invånare hur att uppskatta varandras 
olikheter men även att se varandras likheter. Ett föremål, eller en utställning 
som man som besökare inte förstår kan leda till frustration och en känsla av att 
inte höra hemma. I Sydafrika där den större delen av befolkningen inte har 
vana av att besöka museer är dessa texter ett bra sätt att göra utställningen mer 
begriplig och därmed lättare att ta till sig. För abstrakta utställningar kan leda 
till att besökarna endast känner av gapet mellan konstnären, museet och sig 
själv vilket i sin tur inte leder till ökad öppenhet inför varandras olikheter och 
kulturella skillnader. Jabulisa har som utgångspunkt att fungera på samma sätt 
som den sydafrikanska konstnären Tracey Derrick arbetar, vars fotografier, 
”Earth Works”, finns utställda på Africa Remix. Tracey Derrick arbetar efter 
                                                 
63 Ett sådant exempel är Miscast 1996, en utställning om san- och khoikhoi-folken i Sydafrika, av Pippa 
Skotnes. South African National Gallery, Kapstaden. 
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utgångspunkten att fotografera människor med olika livsstilar i olika 
situationer. Konstnären vill på så sätt uppmärksamma människor på varandras 
likheter men även få dem att uppskatta varandras olikheter. Genom att se och 
uppskatta både föremålens och konstnärernas olikheter och likheter kan en 
utställning fungera som en enande länk i ett segregerat samhälle, vilket jag 
även anser att Jabulisa lyckas med. Den är på intet sätt fulländad men den 
aktiverar, engagerar och inkluderar på olika sätt ett stort antal människor från 
olika sociala och kulturella samhällsgrupper i ett land där segregationen tills 
för tio år sedan varit lagstiftad. Galleriets olika aktiviteter, som vi även tidigare 
sett, lockar människor från olika samhällsgrupper till sina aktiviteter. 
Workshopen drar mest vita, medelålders kvinnor medan många av de dagliga 
besökarna är svarta eller färgade då galleriet ligger i ett numer svart område. På 
grund av att Tatham Art Gallery har lika lång väg som Sydafrika själv har kvar 
att gå till jämställdhet både mellan könen och etniciteterna, och innan till 
exempel workshopen befolkas med lika många svarta som vita och män som 
kvinnor tror jag att museets aktiviteter måste omarbetas från grunden. Eftersom 
man inte kan tvinga människor till museet eller att delta i ett kulturellt utbyte 
måste verksamheten formas så den blir så lockande som möjligt för fler 
personer. Ett sätt skulle kunna vara att ändra aktivitetens tidpunkt men även 
eventuellt plats. Verksamhet utanför museets fysiska väggar skulle kunna öka 
tillgängligheten och medföra nya perspektiv i det konstnärliga arbetet. Även 
utställningens utformning och föremål uppmuntrar redan aktiva konstnärer och 
hantverkare att arbeta och utvecklas vidare i sin produktion.  

KwaZulu-Natal är ett område med en lång tradition av 
hantverksproduktion och många hantverksgrupper vilket är något som Tatham 
Art Gallery på flera sätt och av flera anledningar valt att stödja. En anledning 
är av sociala orsaker, i tider med hög arbetslöshet så är skapandet av hantverk 
och konst ett arbetstillfälle, men galleriet har även själv allt att vinna på hög 
kreativitet bland befolkningen. Det ökar antalet engagerade och därmed även 
antalet besökare till museets verksamheter samt att ökad konkurrens bidrar till 
höjd kvalité på produktionen. Fler produkter av bättre kvalité är även en bra 
förutsättning när gallerierna vill utöka sina samlingar. Genom att stödja 
hantverkare och samla in produkter som främst är tillverkade i kommersiella 
syften gynnar inte bara museet de aktiva rent ekonomiskt utan tar även på sig 
att dokumentera samtiden. Som jag tidigare nämnt har de sydafrikanska 
museernas roll förändrats efter apartheid och de verkar många gånger måna om 
att skapa och behålla vunnen aktualitet genom att hålla sina samlingar 
uppdaterade med samtiden. På så sätt kan även listan i utställningskatalogen 
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och klassificeringen av de presenterade föremålen i Jabulisa som jag återger på 
sidorna 13 och 14 förklaras. 

Producenterna till Africa Remix uttrycker i utställningen en önskan om att 
västvärlden ska få en mer mångfasetterad och komplex syn på Afrika och 
afrikansk konst vilket jag tycker att de till stora delar lyckas med. Utställningen 
ger en känsla av att den afrikanska konsten numer tillhör den internationella 
konstscenen. Önskemålen om att afrikansk konst inte ska bedömas på samma 
sätt som den västerländska är svåra att uppfylla då kunskapen om afrikansk 
konst än så länge ofta är bristfällig. Jag tror dock att Africa Remix är ett steg 
på vägen och att David Elliott har rätt när han säger att detta bara är början; 
”…konstscenen kommer aldrig att bli sig lik efter det här”64. Västvärldens 
bedömning av afrikansk konst är tätt kopplad till hur relationen till, samt hur 
bilden av Afrika ser ut. I och med att de flesta medverkande konstnärerna på 
Africa Remix antingen är bosatta eller har studerat i Europa eller USA, eller 
har rest mycket och deras konst på så sätt fått en mer internationell karaktär 
kan utställningen ses som just en början eller ett steg på vägen. De är alla 
medvetna och därmed även påverkade av den internationella konstscenens 
tycke och smak därmed inte sagt att afrikanskheten blir mindre äkta för det. 
Africa Remix är en utställning som visar att Afrika och afrikanska etniciteter 
inte är isolerade enheter utan istället kan vara mycket komplexa. Jabulisa 
skulle däremot i likhet med vad författarna till ”Repacking the past for South 
African tourism” gör, kunna kritiseras för att uppmuntra den stereotypiserade 
bilden av hur afrikansk konst ser ut.65 Pärlarbeten, keramikkrukor och flätade 
korgar tillhör den sortens produkter som brukar produceras i kommersiella 
syften och som souvenirer. Trots att flera av föremålen ursprungligen inte alls 
är typiska har efterfrågan format marknaden och de har nu blivit typiska för 
Afrika. Som Pickering skriver i Stereotyping har förväntningarna blivit till 
sanningar.66 Witz, Rassool och Minkley skriver om hur det har skapats en 
industri att producera föremål i syfte att turister ska tro att de är handgjorda och 
gedigna och de kritiserar situationen eftersom råvarorna, till exempel pärlorna 
många gånger egentligen importeras från Europa. Idén till de färdiga 
produkterna har applicerats på Afrika som nu lever upp till förväntningarna.67   

                                                 
64 Elliott 2006. s.23. 
65 Witz Leslie, Rassool Ciraj & Minkley Gary 2005, s. 313. 
66 Pickering 2001, s. 3 ff. 
67 Witz Leslie, Rassool Ciraj & Minkley Gary 2005, s. 313. 
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Utställningsproducenterna till Africa Remix hade en önskan om att skapa 
en utställning som inte bidrog till den schabloniserade bild av Afrika och 
afrikansk konst som de anser råder i västvärlden och detta tycker jag att de 
lyckas bra med. Däremot anser jag att budskapet blir dubbelt när de först 
trycker på det fakta att Africa Remix inte är en utställning om Afrika utan om 
konstnärernas eget konstnärskap men sedan använder sig av och delar in 
utställningen i teman som Identitet och Historia, Kropp och Själ och Land och 
Stad. Det är en klassificering av relativt stereotypa ämnen. Simon Njamis 
erkännande i artikeln ”Kaos och förvandling” att uppdelningen är godtycklig 
försvinner tyvärr in i texten och uppvägs inte av det faktum att de ändå har 
gjort det. Däremot anser jag att man som konstnär måste få använda egna 
erfarenheter och arbeta med ämnen som ligger en nära vilket i sin tur kan 
motivera till utställningens fokusering på dessa teman. Afrikanska konstnärers 
frustration över att deras arbete inte blir bedömt på samma villkor som den 
västerländska finner helt naturligt sin väg in i konsten och är på så vis ett 
aktuellt ämne. Om en konstnär skulle låta sig begränsas i sitt uttryckssätt på 
grund av att ämnena han eller hon berör ses som för typiska i förhållande till 
den egna personen skulle konstproduktionen hämmas enormt. Däremot ser jag 
risker med om samtida utställningar fortsätter att fokusera på dessa teman som 
Africa Remix gör. Västvärldens förväntningar och behov av att stilla sitt eget 
dåliga samvete skulle kunna bidra till att den afrikanska konsten fortsätter att 
mer mekaniskt behandla förhållandet mellan västvärlden och Afrika eller 
förhållandet mellan svart och vit. Det behöver i och för sig inte bli tråkigt eller 
oaktuellt så länge som arbetet fortsätter vara mångbottnat och reflekterande, 
vilket jag dock tror att det i längden har svårt att vara utan annan variation.  

Både Africa Remix politiska innehåll och konstverkens utformning och 
storlek bidrar till att utseendet får en mer internationell karaktär vilket i sin tur 
gör att utställningen om Afrika lämpar sig väl även för västerländska 
konstmuseer. Utan kontext och genom västerländska ögon skulle vissa av 
Jabulisas föremål kunna kritiseras för att förstärka eventuella stereotypa 
föreställningar om hur afrikansk konst ser ut. Ur det perspektivet anser jag att 
utställningsproducenterna till Africa Remix har gjort ett fantastiskt jobb och att 
de verkligen har lyckats att sätta afrikansk konst på den internationella kartan.  
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Sammanfattning  

Den här uppsatsen är en studie av hur två konstutställningar med samtida 
afrikansk konst förhåller sig till representationsteorier som behandlar ”de 
andra”. Den ena utställningen, Jabulisa är en produktion av de fem större 
konstmuseerna i KwaZulu-Natal-provinsen i Sydafrika medan den andra, 
Africa Remix är ett samarbete mellan konstmuseer i flera västerländska länder 
och ett i Japan. Utställningarnas utseende skiljer sig åt då Africa Remix består 
av mer modern teknik och installationer. Urvalet har gjorts från 25 olika 
afrikanska länder och konstnärerna presenterar sitt eget konstnärskap istället 
för sin etnicitet. Utställningen visar på att en afrikansk tillhörighet kan vara 
mer komplex än vad den stereotypa bilden av Afrika uppger. Jabulisa syftar till 
att presentera den ständigt pågående konstnärliga arbetet i provinsen och 
utställningen består av både moderna och mer traditionella hantverksprodukter 
och konstverk.  
      I och med att Sydafrika fortfarande är ett relativt segregerat land och det 
främst är vita som innehar de högre befattningarna på museerna är båda 
utställningarna mer eller mindre produkter av producenter som tillhör en annan 
kultur än de som de presenterar. Numer, efter apartheidtiden strävar de 
sydafrikanska museerna efter att bli mer representativa för alla de etniciteter 
som finns i landet och Jabulisa är en del av detta arbete. Som grund till studien 
ligger de stereotypa bilder av Afrika och afrikansk konst som råder i stora delar 
av västvärlden och den förändring av detta som dessa utställningar är med och 
vill skapa samt skynda på. Afrikansk konst har länge värderats efter och 
påverkats av västerländska mått och förväntningar och afrikanska konstnärer 
har ofta medverkat på den internationella konstscenen som en del eller som 
representanter för en så kallad afrikansk etnicitet. Både Jabulisa och Africa 
Remix har skapats i tider av utveckling och förändring och är därför produkter 
och fungerar som speglar av dessa perspektiv. Syftet med uppsatsen är att 
studera hur de båda utställningarna förhåller sig i både urval och slutprodukt 
till dessa representationsteorier om ”de andra”.  
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Jabulisa 2006 
 
         Bild 1: ”Iziswabithi” (Tjuvar) 2006. Blandade material. 
  H: 560 mm, L: 945mm, V: 620mm 
  Konstnärer: Ceaser Mikhize & Thafa Dlamini. 

 
Källa: Foto: Lisa Jansson 

 
 

         Bild 2: ”Loveletters 1-4”  2005.  
  Pärlbroderi, broderi, virkning, vävd vass. 
  Alla fyra delarna har de ungefärliga måtten H: 320mm, L: 500mm  
  (det hängande pärlbandet ej inräknat) 
  Konstnärer: Corinna Lemmer & Ngoneni Kubekha 

 
Källa: Foto: Lisa Jansson 

 
 



 
         Bild 3: “Izimpukhane obisini”(Flies in the milk) 2006. 
  Benporslin, vajrar och hakar av rostfritt stål.  
  H: 2130mm L: 1830mm 
  Konstnär: Juliet Armstrong 

 
Källa: Foto: Lisa Jansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Africa Remix 
 

         Bild 4: “For those left behind” 2003.  
  Återanvänd metall. 
  Konstnär: Willie Bester 

 
Källa: Foto: Moderna Museet / Peter Grimner 

 
 
 
 

         Bild 5: “Victorian Philanthropist´s Parlour” 1996-97.  
  Blandade material. 
  Konstnär: Yinka Shonibare 

 
Källa: Foto: Moderna Museet / Juan Luis Sánchez 

 
 
 
 
 
 
 
 



          
 
         Bild 6: ”Mother, Father and I” 2003.  
  Tre DVD- videoprojektioner. 
  Konstnär: Zineb Sedira 

 
Källa: Foto: Moderna Museet / Juan Luis Sánchez 
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