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”Humor är ett sätt att skapa
något uthärdligt, något hos sig
själv som är otillgängligt för
andra att äga.”
- Ida Idaida

Omslag:
Ida Idaida, Truth is not
delivered whole but received
in parts a rotten corpse flesh
slushed acid rain burn the
scars (2018). Installationsvy
Konstakademien, Stockholm.
Foto: Jean-Baptiste Béranger.

IDA IDAIDA & FATHIA MOHIDIN
STIPENDIATER 2020
Maria Bonnier Dahlins stiftelse delar årligen ut stipendium
till unga svenska konstnärer för att stötta dem i deras arbete.
2020 års mottagare är Ida Idaida och Fathia Mohidin. Nytt för
i år är att utställningen växer i skala och i stort sett tar hela
konsthallen i besittning
Genom stipendiatutställningen som årligen sker på Bonniers
Konsthall får vitt skilda konstnärskap tillfälle att dela utrymme.
Det kan frambringa oväntade möten och spännande dialoger
mellan konstnärskap, verk och tematik. Årets stipendiater, Ida
Idaida och Fathia Mohidin, delar ett intresse för maskinen,
kroppen och det upprepande tillståndet. De leker med en
industriell estetik där rytmiska och repetitiva ljud från
maskiner och kroppar i rörelse varvas och upprepas. Båda
konstnärerna gör här på Bonniers Konsthall anspråk på
rummen och transformerar dem; den ena till en plats för det
undermedvetna, trauma och skräck, och den andra till en plats
för träning, prestation och arbete.
Ida Idaida arbetar ofta med avancerade storskaliga skulpturala
maskiner som hon etablerar likt vålnader i rummet. Hennes
arbete är ett sätt att överföra kroppsliga erfarenheter, energier
och processer in i andra objekt och på så vis låta dem omvandla
energin på nytt. Verken blir ett sätt att materialisera inre
osynliga processer till nya iakttagbara kretslopp. Verket Truth is
not delivered whole but received in parts a rotten corpse flesh slushed
acid rain burn the scars (2018) förkroppsligar ärvt lidande, som
genom genetik överförs och klonas från en generation till nästa.
Besökaren uppmanas att kliva in i installationen och ta del av
dess förvridna värld med ett eget automatiserat kretslopp för
flugor. Kretslopp och upprepning är centralt i Idaidas arbeten.
Genom verk som Trasa (From flesh to meat from meat to flesh)
(2020) utforskar hon repetitiva och cirkulära mönster som ett
symptom på trauma och hur dessa symtom yttrar sig utanför
den egna kroppen.
Fathia Mohidin vänder sig till arbete och träning som
utgångspunkt för att reflektera kring kroppen. På Bonniers
Konsthall presenterar hon rumsliga installationer där
maskinerna är dolda för ögat, men lyssnar man noga träder
de sakta fram: rytmiska och ambivalenta ljud från maskiner
i arbete eller fysisk aktivitet. Mohidins arbeten utgår från en
fysisk research där hon, genom att utsätta den egna kroppen för
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fysisk påfrestning, utforskar tankar om arbete, prestation och
gymmet som plats för kommodifiering (processerna ur vilken
människan omvandlas till en vara). Vad är ljudet av utmattning?
Genom videoverket KIN (2020) och de skulpturala objekten Roll
Deep (2020) möter vi träningsutrustning i frånvaro av kroppar.
Placerade för sig självt lyfter objekten frågor om vad kroppen
egentligen är tänkt att göra med dem, liksom vad objekten är
menade att göra med kroppen. Mohidins installationer är ofta
ljud- eller doftbaserade, som den svarta durkmattan som täcker
hela golvet i en av utställningssalarna, vars starka doft tvingar
ögat att lämna plats för andra sinnen.
Maria Bonnier Dahlins stiftelse grundades 1985 av Jeanette
Bonnier till minne av hennes dotter Maria som omkom i en
bilolycka 1985, endast 20 år gammal. Maria studerade till
arkitekt på Columbia University i New York och rörde sig i en
krets av unga konstnärer. Sedan dess har stiftelsen hela tiden
sökt upp det nya och det nyskapande, och de konstnärer som
tagit emot stipendiet genom åren tillhör idag några av Sveriges
mest uppmärksammade.

Bild: Ida Idaida, DEVICE (fire
burns and flames lick my poor
remains), 2017. Installationsvy
Galleri Mejan. Foto: JeanBaptiste Béranger.

SAMTAL MED IDA IDAIDA

Konstnären Ida Idaida (II) i samtal med curator
Annie Jensen (AJ)
Ida Idaida är född 1990 i
Mora, uppvuxen i Östergarn
och numera verksam i
Stockholm.

AJ: Hur ser din konstnärliga process ut? Vad influerar dig och
ditt skapande?
II: Det började med mig själv och mentala problem, jag bär
olika typer av minnen, bilder, tankar och idéer som blev som ett
arbete att hantera och som begränsade mig. Att använda mig
av och applicera dessa i ett arbete, forskning och tillverkning
blev ett sätt för mig att arbeta mig igenom mina störda tankar
och fysiska symtom. Jag hade en kraft och energi som jag blev
tvungen att rikta utåt för att inte utplåna mig själv. Sedan
dess har jag arbetat med hantverk, bild, skulptur, elektronik,
teckning, ljud, rum: bearbetat allt som jag kunnat komma över
för att kunna etablera inre processer utanför mig själv.
AJ: Du har tilldelats stipendiet för bland annat dina
installationer, en slags avancerade maskiner som du skapar själv
och som tycks verka i något slags mellanmänskligt tillstånd.
Hur ser du på de gestalter du skapar? Är de levande för dig eller
bara ett material?
II: Jag ser dem nog mer som påverkade material, som en orsakverkan-kedja. Strukturen är intimt förbunden med materialet,
materialet bär strukturen. En struktur som till exempel
hanterar levande och döda flugor, strukturen är inget utan
sina flugor och i strukturen är flugorna inte längre flugor. Som
att flugor kan bära på smitta, jag intresserar mig i så fall för
smittan, spridningen av smittan (det mellanmänskliga) och
de beteenden som är en del av överföringen (hur vi påverkar
varandra).
Materialen är medel och inte ett ändamål i sig. Sedan består
ju alla varelser av olika beståndsdelar och drivs av sin egen
inskrivna logik och deras världar skapas utifrån deras förmågor.
Bildligt talat alltså.
AJ: När jag möter dina verk slås jag först av det hårda och
allvarliga i deras natur och uttryck. Det känns som att man
närmar sig verken på egen risk. Men bortom det makabra,
grymma och obekväma, ryms också något lekfullt. Vill du säga
något om den här pendlingen mellan det otäcka och det lekfulla
i din konst?

Bild: Ida Idaida.
Foto: Christofer Dracke.

II: ”Ingenting är komiskt allting är tragiskt, ingenting är
tragiskt allting är komiskt.” läste jag i en bok när jag var 15
år. Citatet har satt sig som en slags nyckel till patetisk frihet:
likgiltigheten inför händelser. Alla som lever måste leva, vi lever
oavsett omständighet. Det är att liksom bli tvungen att göra om
verkligheten, hur hemsk den än är, till något uthärdligt och detta
genom mentala processer. Uppfinningsrikedom och fantasier,
objektivt är det komiskt hur vi förmildrar omständigheter och
ljuger för oss själva. När jag tvingas välja mellan två dåliga
alternativ blir komiken en tredje osynlig väg som skapar ett
parallellt universum. En liten glugg ut, att kippa efter luft eller
snarare: skapa en liten dos självbestämmande och autonomi.
Humor är ett sätt att skapa något uthärdligt, något hos sig själv
som är otillgängligt för andra att äga.

SORGELEKTIONER
En essä om Ida Idaidas konstnärskap av Santiago Mostyn
Ordet ”monster” härrör från det latinska verbet moneo, som
betyder ”att påminna, varna, instruera eller förutsäga.” Monster
föregår den skrivna historien och lever utanför den befintliga
moraliska ordningen, som ett slags destillat av vår rädsla.
Som barn tar vi de mörka, okända krafterna i vår perceptions
utkanter och gör dem till monster. Vi ger rädslorna form.
Ida Idaida skapar kinetiska strukturer som både är
manifestationen av personligt trauma och en materiell respons
på det sociala och politiska trauma som samhället kan tillfoga
oss alla. Idaida pratar om sina skulpturer som maskiner som
påverkar kroppar, ungefär på samma sätt som kapitalismen
påverkar kroppar: omärkligt men djupt.
När du går in i galleriet möter du ett rött ljus som förskjuter
perceptionen av rummet och för tankarna till ett fotografiskt
mörkrum. Och installationen fungerar faktiskt på samma sätt
som en fotokemisk process, där ett negativ – i detta fall den
fysiska skulpturen – är laddat med information, men behöver
det ljuskänsliga pappret – här betraktaren – för att framkalla
ett avtryck som kan uppfattas i sin helhet. Mitt i rummet står
DEVICE (fire burns and flames lick my poor remains) (2017),
en prydligt utformad galgliknande struktur, monterad med
den japanska sammanfogningstekniken shiguchi och fjättrad
av kedjor och bultar med handgjorda huvuden. I likhet med
skapelsemyten om världen som bärs av fyra elefanter på en
sköldpaddas rygg vilar DEVICE på fyra bronskupoler, hela dess
monumentala psykologiska tyngd berör marken så lätt som
möjligt.
Yrket smed har funnits i Idaidas släkt i generationer och hon
har själv arbetat med metall och tyg från tidig ålder. Våld och
trauma drabbade hennes familj, och verken i denna utställning
klonar, bearbetar och muterar detta trauma, och än tydligare
i den tältliknande installationen Truth is not delivered whole but
received in parts in rotten corpse flesh slushed acid burn the scars
(2018). Larver livnär sig på ruttnande kött för att bli flugor som
fångas och filmas i roterande lådor, deras rörelser projiceras på
tältets väggar. Roterande kugghjul och cylindrar orkestrerar
ett grovt montage av lätta silhuetter. ”Svarta hål” avgränsar
tältets hörn och återkommer hela utställningen igenom, vilket
tyder på porösa trösklar. En udd av mörk humor dyker upp med
det smackande ljudet av våta trasor – bokstavlig slapstick – i

Trasa (From flesh to meat from meat to flesh) (2020), den tredje
maskinen i rummet, och vi påminns om komedins största
förmåga: att återta makten från tragedin.
Poeten och klassicisten Anne Carson skriver att ”Myter är
berättelser om människor som tillfälligt blir för stora för sina liv,
så att de störtar in i andra liv eller snuddar vid gudar. I kriser är
deras själar synliga.”

Bild: Ida Idaida, Truth is not
delivered whole but received
in parts a rotten corpse flesh
slushed acid rain burn the
scars (2018), Installationsvy
Konstakademien, Stockholm.
Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Ida Idaidas maskiner opererar i detta traumas efterliv. Men
dolda i detta efterliv finns avtryck av den värld som kom före.
På bulthuvudena och de kupolformade fötterna på DEVICE
finns lager och upprepningar av vaxavtryck från ett tygmönster.
Mönstret hör hemma i Majagården, den mark i Dalarna där
Idas förfäder har bott och brukat jorden sedan 1700-talet. Detta
mönster är även en struktur; en påminnelse om den värld som en
gång var, och ett fragment av den nya världen som Idaida skapar.
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I filmen Determinism and Free Will utforskar Amina Dryabee
ödesbegreppet i relation till den fria viljan. Vilka möjligheter
har vi att påverka våra egna liv? En fråga som i synnerhet är
angelägen för regissören själv, som kvinnlig konstnär verksam
i Afghanistan. I filmen ser vi en hand skriva några meningar
på ett papper för att sedan sudda ut dem. En symbolisk akt
som illustrerar möjligheten att författa vår egen historia eller
framtid. Amina Dryabee är verksam i Kabul, Afghanistan.
Professor Yao är en fiktiv karaktär i form av en auktoritär
akademiker skapad av konstnären Yao Qingmei. I denna fiktiva
dokumentär har en grupp arkeologer hittat en uråldrig ”Sanzu
Ding”, en kinesisk urna med märkliga symboler som påminner
om den kommunistiska hammaren och skäran. Professor Yao
lägger fram sina hypoteser om symbolens tillkomst och hur den
utvecklats med tidens gång. Yao Qingmei (f. 1982 i Wenzhou,
Kina) är verksam i Wenzhou och Paris, Frankrike.

Amina Dryabee,
Determinism and Free
Will, 2019

Yao Qingmei, Sanzu
Ding and its Patterns:
Hypotheses on the
Origin of the HammerSickle Sign, 2013 –
pågående

Artists’ Film International är ett nätverk av konstinstitutioner från olika delar av världen
initierat av Whitechapel Gallery i London 2008. Varje institution väljer utifrån ett
gemensamt tema ett filmverk av en konstnär som befinner sig i ett relativt tidigt skede av sitt
konstnärskap. Under 2020 deltar ett tjugotal museer och konsthallar, från Los Angeles och
Buenos Aires i väst till Kabul och Mumbai i öst. 2020 års tema är språk.

ARTISTS’ FILM
INTERNATIONAL DEL V

I verket Scripting anticlockwise (6 constellations) får vi följa en
kamera som roterar moturs och visar en serie abstrakta bilder,
som kan ses som ett symboliskt språk. En berättarröst tolkar
det vi ser och sätter in bilderna i ett språkligt sammanhang,
som för att illustrera att det är genom språket vi definierar
vår omvärld. Francesco Pedraglio (f. 1981 i Como, Italien) är
verksam i Mexico City.
Leticia Obeids film har fått sin titel efter guden Janus som
enligt romersk mytologi hade två ansikten: ett som såg in i
framtiden och ett i det förflutna. I Obeids verk gestaltas livet
genom de skrivna orden i en bok där sidorna bläddras fram och
tillbaka, som om guden Janus själv med sin handrörelse satt och
vände blad i vår livshistoria. Leticia Obeid (f. 1975 i Córdoba,
Argentina) är verksam i Buenos Aires.
Desire Lines/Tarot & Chess/utgår från Italo Calvinos roman The
Castle of Crossed Destinies som undersöker hur mening skapas,
oavsett om det sker genom ord eller bild. I Ergin Çavuşoğlus
film kan karaktärerna, precis som i romanen, inte tala med
varandra. Istället kommunicerar de med tarotkort, vars bilder
tillåter symboliska tolkningar och som av vissa anses vara
profetiska. Ergin Çavuşoğlu (f. 1968 i Targovishte, Bulgarien) är
verksam i London, Storbritannien.
YOU ARE BORING! undersöker det ambivalenta förhållandet
mellan ”att betrakta” och ”att bli betraktad”. Som tittare
får vi möta aktörer som på reklamens språk erbjuder oss
extraordinära upplevelser. Vika Kirchenbaue vill med sitt verk
dra uppmärksamhet till hur våra kroppar allt mer betraktas
som handelsvaror, inte minst inom upplevelseindustrin. Vika
Kirchenbauer (f. 1983) är verksam i Berlin, Tyskland.

Francesco Pedraglio,
Scripting anticlockwise
(6 constellations), 2017

Leticia Obeid, Janus,
2015

Ergin Çavuşoğlu,
Desire Lines/Tarot
& Chess/, 2016.
(Bakgrundsbild)

Vika Kirchenbauer,
YOU ARE BORING!,
2015

Kina) är verksam i Wenzhou och Paris, Frankrike.

Bild: Fathia Mohidin, KIN,
2020. Installationsvy Galleri
Mejan, Stockholm. Foto: JeanBaptiste Béranger.

trampkvarnen samtidigt som de höll sig i ett räcke ovanför.)
Gymmet innebär dessutom en prestation av kroppsarbete, i
en värld där kroppsarbete har försvunnit ur sikte. I sin essä
Aerobic Sisyphus and the Suburbanized Psyche frågar författaren
Rebecca Solnit: ”Exakt vad består den här förvandlingen av,
där maskiner nu pumpar upp vårt vatten och vi går till andra
maskiner för att ägna oss åt sysslan att pumpa, inte för vattnets
skull utan för kroppens skull, en kropp som i teorin blev befriad
av maskinerna?”
Fathia Mohidin tar detta laddade rum och förstorar det,
abstraherar objekten till ren form och fyller oss med hela
närvaron – lukten och ljudet och platsen – av dessa dolda
konflikter.

BATTLE ROPE ANCHORS
En essä om Fathia Mohidins konstnärskap av Santiago Mostyn

Det första som möter dig är lukten: en släpande, dimmig,
kemisk doft av industrigummi som lindar sig runt dig och leder
dig in. Sedan hörs ljudet: vitt brus till en början, från något som
kan vara en fabrik; lågt, rytmiskt bankande som bygger upp
ett crescendo; dunkandet av stål som ekar på nedslagen; någon
andas ut, utmattad.
I klungor genom rummet finns betongcylindrar täckta med
utskjutande delar: trubbiga avgjutningar av träningsrullar som
liknar formen på en särskild typ av sovjetisk mina. Glasankare,
vassa i kanterna, är reglade på väggarna och väntar på att
bli gängade med rep. Är detta ett rum för bestraffning eller
prestationshöjning? Allt som saknas är en kropp – och vi
hemsöks av dess frånvaro.
Fathia Mohidin beskriver sin performativa forskningspraktik
som inriktad på upplevelsen av den svarta kvinnokroppen inom
ett kapitalistiskt system. Hennes praktik kan tolkas som en
form av ”kroppslig läskunnighet”, där linjer dras mellan idéerna
om en produktiv arbetskraft, användningen av idrott för att
kontrollera massorna och arvet från den kommodifierade svarta
kroppen i slaveri.
”Det dagliga förtrycket i att osynliggöras eller attackeras, vare
sig det är fysiskt eller verbalt, för att vara synlig, nöter ner
en kropp”, skriver skribenten Claudia Rankine, och Mohidins
installationer vittnar om följderna av detta dagliga förtryck.
Men idén om prestation är inverterad; det finns inget skådespel
för oss att konsumera, ingen att stirra på utom oss själva.
Rummet gör anspråk på rätten till otydlighet, och verket blir
i stället en arkitektonisk, och historisk, meditation över dessa
rum utformade för fysisk prestationshöjning.
Det svarta motståndet får flera betydelser här. Gruppträning
såsom den manifesteras i denna del av världen bär på ett arv
från den fascistiska eran då idrott användes som ett medel för
att kontrollera massorna och bygga en känsla av idealiserad
nationell identitet. Och det är ingen överraskning att, även
i dag, närvaron av en stark svart kropp i ett rum för fysisk
prestationshöjning registreras som ett hot. (Trampkvarnen
populariserades, som bekant, i jamaicanska fängelser under
frigörelsetiden, 1834–1838, som en ny och effektiv tortyrteknik.
Slavar, och senare även fångar, tvingades ”dansa” på

Bild: Fathia Mohidin.
Foto: Christofer Dracke.

gymmet fick mig att reflektera över de vikter vi bär på i vår
vardag och vad det innebär att bygga upp en stark kropp.
I arbetet med Chop Chop Corporal (2020) började jag
uppmärksamma likheterna mellan gym och arbete – hur
man presterar under intervaller av tid, jagar repetitioner och
passerar stationer som på ett löpande band. Jag började lyssna
på ljuden i gymmet och göra ljudupptagningar medan jag
tränade som en del av en fysisk research.
AJ: Du har sagt att du vill ”tänka bortom ögats dominerande
position inom konsten”. Vad menar du med det och hur skulle du
säga att det manifesteras i dina verk?
FM: Det visuella sinnet har på flera sätt en dominerande
position inom konsten. Genom att arbeta med material och
medium som riktar sig till andra sinnen så skiftas den hierarkin
för en stund. I Chop Chop Corporal har jag arbetat med ett
flerkanaligt ljudverk och en matta med en stark doft av gummi.
Det har öppnat upp för möjligheten att närma mig det som
nödvändigtvis inte syns men som ramar in och tar plats.

Fathia Mohidin är född 1985
och är verksam i Stockholm.

SAMTAL MED FATHIA MOHIDIN

Konstnären Fathia Mohidin (FM) i samtal med curator
Annie Jensen (AJ)
AJ: Vad influerar dig och ditt skapande?
FM: Mina undersökningar sker i direkt och indirekt dialog med
poeter, musiker, maskiner, muskler och det mesta som bjuder in
till nya tankevärldar. Kontinuerligt vänder jag mig till sport och
träning som utgångspunkt för att reflektera kring kroppen. Jag
är fascinerad över hur fältet ofta trivialiseras som till exempel
underhållning, trots att det lika mycket är en politisk plats.
AJ: I dina installationsbaserade verk återkommer du till gymmet
som plats. En miljö som för många kan vara ganska ångestfylld
och kravfull. Hur ser du på prestation och hur förhåller sig dina
verk till begreppet?
FM: I mina verk närmar jag mig ”prestation” och ”den starka
kroppen” från olika perspektiv. Jag undersöker vad det innebär
att prestera och tänja på de gränser som existerar runt olika
kroppar. Här har jag bland annat vänt mig till filosofen Mary
Wollstonecraft och hennes tankar om att kvinnor inte kan uppnå
erkännande av sina rättigheter utan att ha tillgång till fysiska
aktiviteter som gör dem starka och motståndskraftiga. På en
individuell och kollektiv nivå har prestation potential att vara
något stärkande och kraftfullt.
I en serie pågående arbeten undersöker jag även relationen
mellan den starka kroppen och kraven på produktivitet och
prestation i ett kapitalistiskt system. Det finns till exempel
företag som bygger gym åt de anställda i sina kontorskomplex
eller skriver in krav på fysisk träning i anställningsavtal för att
hålla uppe prestationsnivån.
AJ: Ditt arbete kan beskrivas som en slags ”fysisk research”
som genom sport och träning undersöker kroppens relation till
sociala, politiska och ekonomiska strukturer. Kan du berätta
mer om dessa kroppsliga undersökningar?
FM: Mitt intresse för sport och träning väcktes under min tid på
Kungl. Konsthögskolan, då jag började se likheter med konsten
i frågan om konkurrens, nationsskapande och uppbyggande
av nationell identitet. När jag började utforska fältet så tilltog
medvetenheten om min egen kropp och jag började träna
rutinmässigt för att utforska nya sätt att tänka och arbeta med
kroppen. Den tid jag spenderade åt att lyfta fysiska vikter på

gymmet som plats för kommodifiering (processerna ur vilken
människan omvandlas till en vara). Vad är ljudet av utmattning?
Genom videoverket KIN (2020) och de skulpturala objekten Roll
Deep (2020) möter vi träningsutrustning i frånvaro av kroppar.
Placerade för sig självt lyfter objekten frågor om vad kroppen
egentligen är tänkt att göra med dem, liksom vad objekten är
menade att göra med kroppen. Mohidins installationer är ofta
ljud- eller doftbaserade, som den svarta durkmattan som täcker
hela golvet i en av utställningssalarna, vars starka doft tvingar
ögat att lämna plats för andra sinnen.
Maria Bonnier Dahlins stiftelse grundades 1985 av Jeanette
Bonnier till minne av hennes dotter Maria som omkom i en
bilolycka 1985, endast 20 år gammal. Maria studerade till
arkitekt på Columbia University i New York och rörde sig i en
krets av unga konstnärer. Sedan dess har stiftelsen hela tiden
sökt upp det nya och det nyskapande, och de konstnärer som
tagit emot stipendiet genom åren tillhör idag några av Sveriges
mest uppmärksammade.

Fathia Mohidin, Battle Rope
Anchors, 2020. Installationsvy
Galleri Mejan, Stockholm.
Foto: Jean-Baptiste Béranger.

IDA IDAIDA & FATHIA MOHIDIN
STIPENDIATER 2020
Maria Bonnier Dahlins stiftelse delar årligen ut stipendium
till unga svenska konstnärer för att stötta dem i deras arbete.
2020 års mottagare är Ida Idaida och Fathia Mohidin. Nytt för
i år är att utställningen växer i skala och i stort sett tar hela
konsthallen i besittning
Genom stipendiatutställningen som årligen sker på Bonniers
Konsthall får vitt skilda konstnärskap tillfälle att dela utrymme.
Det kan frambringa oväntade möten och spännande dialoger
mellan konstnärskap, verk och tematik. Årets stipendiater, Ida
Idaida och Fathia Mohidin, delar ett intresse för maskinen,
kroppen och det upprepande tillståndet. De leker med en
industriell estetik där rytmiska och repetitiva ljud från
maskiner och kroppar i rörelse varvas och upprepas. Båda
konstnärerna gör här på Bonniers Konsthall anspråk på
rummen och transformerar dem; den ena till en plats för det
undermedvetna, trauma och skräck, och den andra till en plats
för träning, prestation och arbete.
Ida Idaida arbetar ofta med avancerade storskaliga skulpturala
maskiner som hon etablerar likt vålnader i rummet. Hennes
arbete är ett sätt att överföra kroppsliga erfarenheter, energier
och processer in i andra objekt och på så vis låta dem omvandla
energin på nytt. Verken blir ett sätt att materialisera inre
osynliga processer till nya iakttagbara kretslopp. Verket Truth is
not delivered whole but received in parts a rotten corpse flesh slushed
acid rain burn the scars (2018) förkroppsligar ärvt lidande, som
genom genetik överförs och klonas från en generation till nästa.
Besökaren uppmanas att kliva in i installationen och ta del av
dess förvridna värld med ett eget automatiserat kretslopp för
flugor. Kretslopp och upprepning är centralt i Idaidas arbeten.
Genom verk som Trasa (From flesh to meat from meat to flesh)
(2020) utforskar hon repetitiva och cirkulära mönster som ett
symptom på trauma och hur dessa symtom yttrar sig utanför
den egna kroppen.
Fathia Mohidin vänder sig till arbete och träning som
utgångspunkt för att reflektera kring kroppen. På Bonniers
Konsthall presenterar hon rumsliga installationer där
maskinerna är dolda för ögat, men lyssnar man noga träder
de sakta fram: rytmiska och ambivalenta ljud från maskiner
i arbete eller fysisk aktivitet. Mohidins arbeten utgår från en
fysisk research där hon, genom att utsätta den egna kroppen för
fysisk påfrestning, utforskar tankar om arbete, prestation och

”Den tid jag spenderade
åt att lyfta fysiska vikter på
gymmet fick mig att reflektera
över de vikter vi bär på
i vår vardag [...]”
- Fathia Mohidin

Omslag:
Fathia Mohidin, Roll Deep,
2020. Installationsvy Galleri
Mejan, Stockholm. Foto:
Jean-Baptiste Béranger.
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