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En datorgenererad mullvad, en stege som pekar ut riktningen i en träkonstruktion klädd i silverfärgad 

ventilationsisolering. Jonas Nobel har skapat en skyttegrav vi inte kan se ut ifrån, men kanske på 

samma gång en bild av författaren Hugh Loftings undermedvetna. Författaren hukade under 

kanonernas röst i skyttegraven. I en miljö där människan slutat prata med varandra skrev han 

berättelsen om Dolittle. Doktorn som skyr mänskliga patienter till förmån för djur, som han pratar med 

på deras språk. 

 

En takstötta pressar upp en saccosäck i taket, en annan en saccosäck in i en vägg. Bestraffning eller 

belöning? Mattias Åkeson trycker hårt med fingret på människans behov av bekräftelse och de 

värderingssystem vi hittar på för att kommunicera denna bekräftelse. En jättestor klicker. En vanligtvis 

liten platsdosa med en knapp på som vi lär hundar – det djur vi själva skapat – mänsklig disciplin med. 

Här är den stor som ett bord. I ett videoverk spelar klickern en huvudroll – och vänds mot människan.   

 

Hur beter vi oss? Hur är vi människor? Tankar och känslor kan vara både starka och diffusa. 

Alltsammans får en att tänka på hur vi människor kommunicerar med varandra. Och hur den 

kommunikationen värderas – i en värld som vi hela tiden försöker modernisera och styra men där allt 

som är fast förflyktigas. På ett både lekfullt och allvarligt sätt får Mattias Åkeson och Jonas Nobel oss 

att tänka på själva förutsättningarna för mänsklig samexistens. 

 

Med skilda sätt att arbeta exploderar konstnärerna i en rad gemensamma beröringspunkter – och i 

dialogarbeten där de utvärderat varandra. Men även i hela den gemensamma utställningsscenografin, 

till vilken idéhistoriker Patricia Lorenzoni också kommit att ingå med affischer som i punktform 

associerar till den konstnärliga processen. Det är en utställning som inte låter sig kokas ner i en 

presstext. Den bör upplevas på plats i rummet. Och den är värd bekräftelse.   

 

Niklas Östholm 

Intendent på Folkrörelsernas Konstfrämjande och frilansande skribent 

 

 












































