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Koncentrationen och passionen låg 
tät i morfars arbetsrum. Väggar-
na var klädda med hyllor som var 
överfulla med böcker från golv till 
tak. Det gick inte att se vilken tapet 
som rummet egentligen hade. I en 
av hyllorna låg en stor men ganska 
smal bok som vid första anblick såg 
oansenlig ut trots det stora for-
matet. Men för mig skilde den sig 
väsentligt från de andra böckerna. 
Det var en bok som jag i dag skulle 
benämna som en artist book.

Boken var gjord av morfars äldre 
syster som man sa hade konstnärs-
drömmar. Hon vågade aldrig följa 
sin dröm och hon valde att jobba 
med något helt annat. Jag älskade 

att titta i denna handgjorda bok. 
Det var en ny värld med detaljrika 
teckningar som mina ögon slukade 
varenda detalj av och jag kunde 
varenda linje utantill. Det var i det-
ta rum som jag bestämde mig för 
att jag ville bli konstnär.

När konstens förutsättningar 
förändras har den en förmåga att 
anpassa sig likt ett björndjur. Det 
mikroskopiskt lilla Björndjuret är 
en överlevare som finns överallt, 
den tål stora temperaturväxlingar 
och kan överleva under extrema 
förutsättningar som t.ex. en rymd-
resa, syrebrist, strålning, vakuum 
m.m. Men till skillnad från konst-
närerna försätter sig björndjuret 

i dvala då omständigheterna blir 
för svåra och kvicknar till först då 
förutsättningarna blir bättre. 

Konstnären går inte i dvala utan 
tvärtom. Genom historien har vi 
sett hur konstnärer trots svårigheter 
hittar nya vägar och sätt att ut-
trycka sig på för att få möjligheten 
att arbeta med sitt konstnärskap. 
Det är när något rycks bort från 
oss som saknaden blir som störst. 
Så känns det när vi under den sista 
tiden bedrivit undervisningen på 
distans. Visst har allting fungerat 
och det har vuxit fram många spän-
nande tankar och verk i elevernas 
hem som vi har fått ta del av i olika 
digitala möten och samtal. Jag är 
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djupt imponerad av elevernas vilja 
att hitta nya möjligheter och att 
utveckla sitt konstnärliga språk och 
mina kollegors kunskap och upp-
finningsrikedom. Men det är något 
som saknas. 

Vad är en skolbyggnad utan elever? 
Ingenting kan ersätta de personliga 
fysiska mötena vilket är en av de 
stora vinsterna med att jobba på 
Dômen konstskola. Jag har förmå-
nen att varje år få träffa nya elever 
som är i början av sitt konstnärskap 
och som alla har en egen historia 
att berätta som vi får ta del av. Det 
är en fantastisk resa och till skillnad 
från min morfars syster har dessa 
personer haft modet att följa sitt 
intresse och sina drömmar!

Varje läsår avslutas med en stor 
vårutställning i skolans lokaler där 
eleverna ställer ut verk som de har 
arbetat med under läsåret. Huset 
fylls med 64 olika konstnärskap och 
det är en högtidlig och viktig del 
i utbildningen. Men på grund av 
rådande omständigheter kan vi inte 
genomföra denna utställningen i år, 
vilket känns väldigt tråkigt. Istället 
har vi valt att göra en alternativ 
utställning som består av flera delar 
där denna katalog är en del. På 
skolans hemsida hittar ni en fortsätt-
ning av vårutställningen med länkar 
till olika verk/händelser som sker i 
samband med utställningen 2020, 
grafikutställning på Grafik i Väst, in-
stallation i Slottsskogen, utställning 
i någons trädgård m.m, allt med 

vernissage den 23/5.

Namnet på utställningen ” GILTIG 
FRÅNVARO – DIGITAL NÄRVARO” 
syftar på den situation och det till-
stånd som eleverna arbetat i under 
de sista månaderna. Ingen närvaro 
i skolbyggnaden, en frånvaro som 
ekar högt i de tomma lokalerna. 
Det digitala rummet har fått rollen 
som en tillfällig mötesplats och 
utställningslokal där ni får chansen 
att ta del av elevernas blickar och 
reflektioner transformerade i olika 
konstnärliga uttryck. Varmt välkomna.

-Anna Persson
Skolchef på Dômen konstskola

P.S. Jag saknar eleverna och mina 
kollegor!



Årets stora vårutställning är på grund av rådande
omständigheter förflyttad till denna katalog. Varje 
elev har varsitt uppslag att visa sina verk. Dessutom
fortsätter utställningen på  domenkonstskola.se.
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En del av installationen ”MABINTOU”
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The Kingfisher
60x40 cm
Oil on canvas 
2019

Nikola Tesla 
55x65 cm 
Oil on canvas 
2019
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Dômen konstskola startades 
1959 av konstnären Tullan Fink 
och huserar i Björngårdsvillan, 
mitt i Slottsskogen, Göteborg. 
Lokalerna har stora ateljéer, 
gips- och träverkstad, svets, 
film- och grafiska verkstäder, 
bibliotek, mörkrum, projektrum, 
datasal, m.m. Skolan ger tre ut-
bildningar: Måleri, Skulptur och 
Grafik. Läs mer om utbildningar-
na i denna utställningskatalog. 

Undervisningen är till största 
delen praktisk, men föreläsning-

ar i konsthistoria, samtidskonst, 
konstteori, samt andra ämnen 
som filosofi, arkitektur, litteratur 
etc ingår också. Alla pedagoger 
är utövande konstnärer. Och 
för att öka kunskapen om olika 
konstnärskap och arbetsmetoder 
bedrivs hälften av undervisning-
en av gästlärare. Utbyte mellan 
utbildningarna är ett självklart 
inslag på skolan. 

Samtliga utbildningar bedri-
ver kontinuerligt samtal kring 
konstriktningar, enskilda konst-

närer och verk, om konstnärliga 
frågeställningar och begrepp. 
Handledningssamtalen och 
gruppdiskussionerna är basen 
för utvecklingen av seendet. De 
ger också förståelse för olika 
typer av bildspråk, att tänka mer 
förutsättningslöst och fritt i det 
egna konstnärliga arbetet. 

Video och fotokurser erbjuds 
också för de studerande. Och 
stor vikt läggs vid portfoliofram-
ställning med kurser i data-, 

DÔMEN KONSTSKOLA
skrivar- och dokumentation för att 
på bästa sätt kunna presentera sitt 
konstnärliga arbete. 

Utbildningen på Dômen konstsko-
la ger de studerande nödvändig 
kunskap för att kvalificera sig till 
konstnärliga högskoleutbildning-
ar. Hit kan även den söka som 
sedan vill arbeta vidare på egen 
hand eller utanför den traditio-
nella konstscenen vilket kan öka 
möjligheten att arbeta inom olika 
yrkesområden. Exempel på arbe-
ten som utbildningen kan leda till 

är konstnär, designer, konsthant-
verkare, fotograf, filmare, attribu-
tör, scenograf, formgivare, illus-
tratör, serietecknare, animatör, 
arkitekt, bildpedagog, dekoratör, 
landskapsarkitekt, perukmakare, 
kreativ konsult, etc. 

För att vara behörig till utbildning 
på Dômen konstskola ska man ha 
genomgått gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan eller motsva-
rande utbildning. Behörig att an-
tas är också den som bedöms kun-
na tillgodogöra sig utbildningen. 

Inga särskilda förkunskaper krävs. 
Urvalskriteriet grundar sig helt på 
bedömning av arbetsprover. 

Dômen konstskola drivs med 
statliga och regionala anslag 
och står under Myndigheten för 
Yrkeshögskolans tillsyn och tillhör 
förordningen Konst– och kulturut-
bildningar.

Kontakta oss gärna om du har frå-
gor. Längst bak i katalogen finns 
våra kontaktuppgifter.



Det första året är ett basår med öv-
ningar som har till syfte att utveckla 
bildförmågan. Teckning och måle-
ri finns med i det dagliga arbetet. 
Komposition, yta, djup, form och färg 
är några av grundbegreppen som vi 
jobbar med. Vi arbetar omväxlande 
med gemensamma övningar och mer 
självständiga projekt. Den studerande 
får prova på olika material, både två- 
och tre-dimensionell samt mer experi-
mentella uttrycksmedel, alla moment 
för att öka möjligheten till konstnärlig 
utveckling. 
Andra året är ett fördjupningsår, där 
den studerande har ett större utrym-
me för självständigt arbete. Öppenhet 
för nya tankar inom konsten och pre-
sentationer tar större plats i undervis-
ningen. Målet är att de studerande ska 
komma igång med en egen process i 
relation till konsthistorien och sam-
tidskonsten och därmed möta de krav 
som högskola och konstliv ställer.

MÅL
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Grafikutbildningen är mång-
sidig och kombinerar kurser i 
screentryck/serigrafi, torrnål, 
etsning, trä och linoleumsnitt 
samt fotopolymer med kurser 
som har ett friare upplägg. 
Innehållet i kurserna kan 
handla om olika teman och 
konstnärliga uttryck. Syftet 
är att ge Dig en god insikt i 
konstnärliga och grafika pro-
cesser, att vidga och fördju-

pa tänkandet och hitta nya 
arbetsmetoder. Tecknandet 
är viktigt och löper som en 
röd tråd genom utbildningen. 
De båda årskurserna arbetar 
parallellt. Det första årets 
grundkurser och teknik-
övningar lägger grunden till 
ett mer självständigt arbete 
under andra året.

GRA
FIK

På skulpturutbildningen arbe-
tar vi med ett brett spektrum av 
uttrycksmöjligheter för att möta 
det utvidgade skulptur-begreppet. 
Under utbildningen kommer vi 
arbeta med exempelvis porträtt, 
metallbearbetning, performance, 
ljud, video, foto, land art, installa-
tion, social skulptur och formtag-
ning med silikon, alginat och gips. 
Arbetet på avdelningen syftar till 
att ge en bred grundkompetens i 
tredimensionellt gestaltande och 
till att utveckla den egna form/
bildvärlden. 
Stor vikt läggs vid att utmana 
den studerande och därigenom få 
kontakt med nya uttrycksformer. 
En del av utbildningen ägnas åt 
eget projekt. Kursupplägget löper 
med tvåårsintervall och de båda 
årskurserna arbetar gemensam

SKUL
PTUR



HUVUDLÄRARE
MÅLERI 1 
PATRIK ANDINÉ

Våren är kommen i dessa konstiga 
tider. Efter alla dessa ensamma 
veckor saknar jag er, elever, och 
skolan mer än någonsin. 
Det viktigaste med skolan, för mig, 
är just platsen. Att ni tillsammans 
kan vara, arbeta och inspirera var-
andra där. Med Coronan blev allt 
annorlunda. Alla bara försvann och 
förhoppningsvis lyckas vi på något 
vis mötas via internet.

När jag började på konstskola var 
det mindre av lärare, uppgifter och 
undervisning än idag. Man fick 
själv skapa rutin och komma fram 
till vad man skulle arbeta med. På 
ett sätt var det en förberedelse för 
hur man sedan, efter konsthögsko-
leutbildningen, kom att ha det när 
man arbetar i sin ateljé. Ibland gan-
ska ensamt och ingen som pushar 
en. Det är något ni nu tvingats prö-

va på under er coronaisolering. Ni 
har tvingats arbeta själva och mer 
än förut fått lägga upp era arbets-
dagar. Fast det var ju nödvändigtvis 
inte bättre förr. Skolan som trygg 
bas med kurser och gästlärare är 
något jag tror på. Frihet att utveck-
las med lite begränsning. 

På skolan är det min förhoppning 
att kunna hjälpa er med att starta 
er konstnärliga utveckling. När 
ni upptäcker något nytt, kommer 
underfund med hur ni vill arbeta 
och varför. När ni plötsligt får den 
där aha-upplevelsen och tar ytter-
ligare ett kliv vidare, så känner jag 
en sådan tillfredställelse att få vara 
med och följa er på skolan. 

.
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Det är något speciellt med att få 
följa sexton personers konstnärliga 
process på nära håll under ett år. 
I augusti när terminen startar är 
klassrummet ett tomt skal, ett vitt 
ark. Ateljéplatserna lottas och väljs 
första dagen, där och då tar klass-
rummet sin nya form. Ett nytt år 
börjar och rummet är redan första 
dagen laddat av något nytt. Dessa 
sexton personer gör att det här 
klassrummet blir till, eftersom de 
här människorna, just deras pro-
cesser och arbeten inte har varit 
här förut, och deras verk har inte 
funnits någon annanstans tidigare 
heller. Det är de här personerna 
som är Måleri 2 just det här året.

Varje år, vid den här tiden på 
våren, kommer svaren på ansök-
ningarna till konst- och designhög-
skolorna, några får positiva svar, 
andra inte. Det känns, ibland som 
glädjefnatt, ibland som gråt och 
ibland svider det bara lite, men jo, 
det ligger i luften. I år blev det inte 
så. På grund av Covid-19 är skolan 
stängd och vi är inte i klassrummet 
tillsammans, vi ses digitalt och pra-

tar i telefon. Tekniken funkar bra, 
men ”det där som ligger i luften” 
är spårlöst borta. Trots att vi varje 
år pratar om att detta är en kon-
stig tid, tror jag att vi alla saknar 
att inte uppleva även denna på 
skolan. Det är en jobbig tid, men vi 
väntar tillsammans. I våra digitala 
klassmöten, ses vi alla, i var sin 
ruta, var och en på sin plats.  Jag 
saknar att se er alla i En ruta, till-
sammans, i klassrummet.

När jag själv gick på förberedande 
konstskola och vi hade kurser i 
grundläggande färg- och formlära 
sa läraren ofta, att vi skulle teckna 
av eller måla ”mellanrumsformer-
na”.  Istället för vaserna, eller vad 
det var vi skulle måla av, skulle vi 
se mellanrummen som existerar 
mellan föremålen. På det sättet 
skulle vi tydligare kunna se formen 
på den där vasen. Till en början 
tyckte jag det var ett svårt sätt att 
se, ett annorlunda sätt att ”ställa 
in” ögat på, ett seende som jag inte 
använt mig av innan dess, i alla 
fall inte medvetet. Jag tycker om 
”mellanrumsformer”, det är någon-

ting försynt med dem, de håller 
sig i bakgrunden och tar ofta inte 
mycket plats. Det är just de där 
mellanrummen som framträder nu 
när vi inte har en verklig plats, vårt 
klassrum, att träffas i. 

När vi är på skolan är vi alla där 
för att på olika sätt ta oss an, 
samtala om, titta på och försöka 
ringa in konsten ifrån olika håll. Vi 
samlas kring vårt bord och i tiden 
emellan förberedda presentationer 
och information om schema och 
kurser uppstår samtal och småprat, 
som i stunden kan verka oviktiga. 
Där finns ”mellanrumsformerna” , 
mellanrummen av tid.                                                                      
Det oplanerade pratet , stunderna 
”mittemellan”, kan verka vara utan 
syfte eller mål. Men i sitt samman-
hang, i klassrummet på en konst-
skola, kan allt det som händer där 
fångas upp, knådas och bearbetas 
och utav det till synes oviktiga 
kommer det snart ut något alldeles 
fantastiskt.
Tack alla ni sexton personer som 
varit Måleri 2an det här året! Ni är 
fantastiska!

HUVUDLÄRARE
MÅLERI 2
MALIN BOGHOLT
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HUVUDLÄRARE
SKULPTUR
ATTILA URBÁN

Bästa Skulptörer, 
Jorden. Från att ha varit rund 
och tredimensionell, har den 
blivit platt och tvådimensionell. 
Vi befinner oss i en situation på 
distans, framför våra skärmar. 
Verkstaden är övergiven, klass-
rummet ekar tomt, leran torkar 
och vittrar sönder. 

Påbörjade verk har lämnats i all 
hast. Verktygen ligger oanvända 
och har påbörjat sin sakteliga 
bana mot slöhet. Verktyg ska 
användas och vårdas för att 
bibehålla sin egg, det samma 
gäller kroppen, händerna och 
huvudet. Hjärtat nämner jag 
inte ens. 

Undervisningen sker via länk 
med virtuella huvudlärare och 
gästlärare som fått omformulera 

sina roller. Den moderna tekni-
ken gör att samtalet och idéut-
bytet kan fortgå. Ingenting har 
egentligen hänt samtidigt som 
ALLT har hänt. 

Ompositionering! Verkställ!

Blickens räckvidd har inskränkts 
till tre meters sikt i våra karan-
täns akvarium som vi kallar 
hem. Att blicka mot horisonten 
upplevs avlägset. Har en ny 
horisont skapats? 

En ny horisont har skapats!

Första undervisningsperioden 
efter ”lockdown” fick skulptö-
rerna i uppgift att göra film med 
uppmaningen: Reflektera över 
den nya situationen. Jobba med 
det du kan, har tillgång till och 
upplever. Hela dygnet ska finnas 

representerat. 

Filmerna fick titeln ”Reflektio-
ner av en tid”.

Jag skriver nu till er från min 
friluftsateljé där situationen är 
förhållandevis opåverkad. Om 
jag lägger bort oron, så att säga. 
Och tänker flux, flux, flux. 

Så när jag kommer till jordens 
kant, om jag kommer dit, hopp-
as jag att ni följer med mig så 
att vi kan vinka till solen och 
säga: Behåll din disciplin och 
ditt arbete, så behåller vi vårt!

Sedan blickar vi ut mot vår 
horisont och jorden ska åter bli 
rund.

SKUL
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FIK

HUVUDLÄRARE

GRAFIK
HENRIK PERSSON

Jag tänker på ett samhälle i avvak-
tan. Ett land som beräknar avstånd 
och väntar på den senaste rappor-
teringen av smitt- och dödsfallskur-
van.
För de flesta av oss är det nog för-
sta gången som våra mest naturliga 
impulser undertrycks ifråga om hur 
vi kan närma oss vänner och familj, 
nöjen, och första gången som kon-
sekvenser av vårt handlande kan 
ställas mot andras liv.
En osynlig gäst har tagit plats i alla 
situationer, och i alla rum kan vi 
känna dess tysta närvaro.
Jag tror att vi måste vara extra 
vaksamma på våra impulser just 
nu. Kanske se dem i ett annat ljus. 
I en välmående samhällskropp 
kan konstnärliga uttryck ses som 
någonting extra – någonting som 
inte riktigt behövs, eller någonting 
som sker bara för att samhället ”har 
råd med det”. I dagens ljus kan vi 
kanske ompröva hur vi ser på den 
skapande viljan. I våra gemensam-
ma genomgångar med våra elever, 
samtal och inlämningar ser jag nu 
mer än någonsin hur stark viljan 
är till att kommunicera, en vilja till 

att starta upp och ta del av samtal. 
Jag ser tydligare nödvändigheten 
och vikten i att samlas kring våra 
gestaltningar och upplevelser av 
den tid vi lever i.  
Morgonmöten som tidigare skedde 
på rutin har nu blivit till någonting 
som vi söker oss till, och jag upple-
ver en stor värme och genuin glädje 
när vi ser varandra – om än på en 
skärm. Vi kan inte ta varandra för 
givet nu, och vi uppskattar tiden 
tillsammans på ett annat sätt. 
Jag slås av hur mycket vi faktiskt 
kan göra för varandra, varje dag, 
och jag slås av hur viktiga dessa 
samtal om verk är för att forma 
elevers framtida uttryck. 
Exponeringen av elevers verk och 
samtalen kring dessa är avgörande 
då de skyndar på elevens besluts-
process för hur den kommer agera 
konstnärligt framöver.
Hur mycket vi än försöker skapa en 
ram för eleverna genom inlämning-
ar, zoom möten och annat, måste 
de nu lita till sin egen förmåga att 
plocka upp och omforma de betrak-
telser, möten och situationer de står 
inför just nu.

”Vad ska vi göra?”
Frågan har dykt upp allt oftare den 
senaste tiden. Dels finns den där 
outtalad, och då ställer den frågan 
om hur vi skall hantera framtiden, 
en framtid som just nu gäckar oss, 
skiftar skepnad och är svår att 
förutspå. 
Men frågan ställs också högt ut i 
rummet ”Vad skall vi göra? Idag?”. 
Jag känner igen frågan från barn-
domen, då ställdes den ofta, och 
jag ser framför mig fält, cykelbanor 
och ett utforskande av platser som 
världen inte prioriterade.
Situationen liknar garderoben i C. S 
Lewis Narnia böcker: Eftersom det 
inte finns en given mall för hur vi 
skall arbeta idag, öppnas nya vägar 
som aldrig skulle visat sig om situ-
ationen inte vore det den är. Här 
framträder väg och terräng gradvis, 
ju längre vi tar oss ut i den.
Så vad ska vi göra? Vi kan fortsätta 
starta upp konstnärliga proces-
ser, och fortsätta ställa frågor och 
initiera till samtal om den värld vi 
lever i. 
Allt gott till alla er elever på skolan, 
Grafiker, och alla som arbetar där.



POINT

OF 
VIEW

Just nu tittar många ut på värl-
den genom ett fönster.
Vårt perspektiv på tillvaron har 
troligen förändrats under den 
senaste tiden, och vi omvärderar 
saker som tidigare kanske tagits 
för givet.
Konstnärer har i alla tider avbil-
dat det som finns kring dem, det 
nära, och även om det kanske 
inte är just de bilderna som räk-
nas till de stora mästerverken, så 
är det kanske just i de anspråks-
lösa självporträtten, stilleben och 
ateljéutsikter som vi har några av 
de allra intimaste mötena med 
konstnärer.
Fredagsteckningen på Dômen 
konstskola fortsätter, fast utanför 
salarna och utan vare sig modell 
eller podium.
Eleverna har arbetat med nå-
gonting som vi just nu alla har 
gemensamt. Vi spenderar mer tid 
i våra lägenheter och rum än vad 

vi vanligen gör och vi tittar ut 
genom fönstret oftare, tror jag.
Under två fredagsteckningar har 
de arbetat med just Deras fönster-
utsikt.
Just nu är det en av de bilderna 
de har av ”världen utanför”.
Jag tänker att elevernas samlade 
bilder har blivit ett tidsdokument 
av Sverige, Europa, världen just 
nu. En aspekt av vår vardag.
Det är en form av reportageskiss, 
en berättelse som framträder ge-
nom ett perspektiv bakom glas.
Jag vill rikta ett stort tack till alla 
våra elever som kämpar på, och 
delar med sig av sin utveckling 
och deras bild av omvärlden. Det 
är en ynnest att få vara med och 
ta del av den resan!

Henrik Persson, ansvarig för fre-
dagsteckningen

Amanda Nyberg
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