De 30 nomineringarna till Kolla! 2020, en av Sveriges främsta bild- och formutmärkelser.
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Kolla! 2020

Insamlare, urvalsgrupp och kuratorer

Kolla! är en av Sveriges främsta utmärkelser i
illustration, grafisk design och rörlig bild och har
arrangerats av Svenska Tecknare sedan 2003.
Kolla! är en unik arena i Sverige för samtida
illustration, grafisk form, serier, animation och andra
uttryck inom visuell kommunikation, och utmärker
sig genom att sätta kreatören i fokus.
Kolla! 2020 har gjorts om enligt ett helt nytt
koncept med förstärkt konstnärlig tyngd. Det är
nu en kurerad utmärkelse där den uppsökande
urvalsprocessen är av stor vikt. 40 välrenommerade
insamlare i hela landet med uppdrag att skanna
av samtidsscenen inom bild och form har valt ut
120 arbeten. Av dessa har en urvalsgrupp om fyra
experter valt ut 30 nomineringar. Slutligen utser
två kuratorer de tio som får utmärkelsen i varsin
kategori. Utmärkelsen Kolla! 2020 representerar en
bredd av visuella uttryck, som speglar vår tid och
samtidigt pekar framåt.
Kolla! startades av Svenska Tecknare, en
intresseorganisation för illustratörer, grafiska
formgivare, animatörer och serieskapare, i syfte
att synliggöra enskilda kreatörer och deras verk,
belysa värdet av kvalitet och hantverk, och skapa
en mötesplats för branschen.
Konceptet för Kolla! 2020 är skapat av
Hanna Nilsson, Tyra von Zweigbergk, Lars Fuhre
och Josefine Engström. Kolla! 2020 arrangeras av
Svenska Tecknare och projektleds av Ivy Agency
tillsammans med Svenska Tecknares kansli.
Extern produktionsbyrå för Kolla!-dagen är
Bohm Bohm Room.
De tio som får utmärkelsen Kolla! 2020
presenteras på Kolla!-dagen på Tändstickspalatset
i Stockholm med utställning, ceremoni och
seminarier.

Insamlare
Illustration: Mattias Adolfsson, Cecilia Carlstedt,
Thomas Fröhling, Martin Nicolausson,
Proto Proto Studio, Anders Sunesson, Oli Svenblad,
Hanna Werning
Bilderbok: Lisen Adbåge, Anna Bengtsson,
Larry Lempert, Klara Persson
Serier/satir: Bitte Andersson, Henrik Bromander,
Sahar Burhan, Ola Hellsten
Grafisk form/grafisk form digital:
Hanna Bergman, Samira Bouabana, Johanna Burai,
Anna-Sara Fagerholm, Maryam Fanni, Michaela
Green, Andreas Kittel, Cecilia Lindgren, Linnéa
Lofjord, Sandra Praun, Minna Sakaria, Varv Varv
Animation/spel/rörligt: Minna Floss, Jonas Laurell,
Jonas Odell, David Polfeldt, Clara Terne,
Per Strömbäck
Kännare/utbildare: Camilla Iliefski, Johan Deurell,
Sara Larsson, Karolina Nätterlund, Frida Talik
Urvalsgrupp
Hanna Edghill, Anneli Furmark, Sara Teleman,
Jonas Topooco
Kuratorer
Gustav Granström, Nina Hemmingsson

I den här katalogen presenteras de nominerade i
Kolla! 2020. 30 verk har valts ut bland sammanlagt
120 arbeten som har föreslagits av 40 insamlare.
Av dessa 30 nominerade kommer tio att tilldelas
utmärkelsen Kolla! 2020.
Kolla! 2020 görs på ett helt nytt sätt. Varje
kategori omfattar arbeten som representerar
alla Svenska Tecknares uttryck för visuell
kommunikation, såsom samarbete eller innovation.
Syftet är att dyka djupare och sätta bild- och
formskapande i ett vidare perspektiv.
Att vi lever i en visuell värld där betydelsen
av bild och form har en allt större omfattning
är inte längre en nyhet – via digitaliseringen,
sociala medier och ett medialt snabbt tempo
ökar den samhälleliga betydelsen av det visuella
kontinuerligt. Bild och form, för både stora och
små, har en större plats i våra liv i dag än för
15 år sedan. Visuell kommunikation riktar blickar,
förmedlar känslor, vägleder, underlättar, berättar
och kommenterar. Och bakom varje streck och
val av punktstorlek ligger år av hårt arbete i form
av ackumulerad erfarenhet. Från en bild- och
formskapares perspektiv innebär digitaliseringen
att det är lättare att nå ut med sina alster och
samtidigt inspireras av en hel värld.
En värld utan visuell kommunikation är svår att
föreställa sig. Bildens värde ökar i stadig takt, men

det monetära värdet av bild- och formskapande
följer som inte samma inflationskurva. Arvodena
är desamma som på 1980-talet, samtidigt som
friköp och oskäliga villkor blir allt vanligare delar
av de avtal som läggs fram från beställarhåll.
Det är en lång väg kvar att gå tills vi har hållbara
förutsättningar för bild- och formskapare. Allt är
inte nattsvart, men vi kan väl sakligt konstatera att
det kunde vara bättre. Trots detta görs fantastiska
arbeten – viljan att skapa, berätta, lösa problem och
påverka är oändligt stark.
Sara Teleman, Jonas Topooco, Anneli Furmark
och Hanna Edghill utgör den urvalsgrupp som bjöds
in för att göra det svåra valet att besluta om vilka 30
av de 120 insamlade förslagen på arbeten som bäst
representerar de nya kategorierna och nomineras till
årets Kolla!-utmärkelse. I den här katalogen får vi läsa
mer om vad som driver dessa 30 nominerade.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till insamlarna,
urvalsgruppen och kuratorerna för att ni har gjort
Kolla! 2020 möjligt, ett stort grattis till de nominerade
och de som får Kolla!-utmärkelsen i år!

·

Josefine Engström, ordförande för Svenska Tecknare
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Värdet av bild och form

Illustration, grafisk formgivning, animation
och serieteckning är en kraft i berättelsen om
samtiden. Historierna som skapas, publiceras och
blir lästa, sedda och upplevda förändrar världen
i små steg. De insikter och förändringar, den
bildning som sker, är livsviktig för ett samhälle
som vill kalla sig humant och som vill verka för
alla människors lika värde.
Under 2019 har jag och Nina Hemmingsson
i egenskap av kuratorer för Kolla! fokuserat på
att lyfta de yrkesroller som Svenska Tecknare
representerar och stärka deras profession och
möjligheter. Det viktigaste har varit att visa vilka
fantastiska saker som görs och att vi kan bidra
med att inspirera och formulera vikten och värdet
av fritt skapande.
Vi ser nu resultatet av en lång period av
nyliberal politik. De fria marknadskrafterna,
individualismen, självförverkligandet, den ökande
konkurrensen, optimeringen, effektiviseringen.
Allt detta tillsammans med den tekniska
utvecklingen har skapat en situation
där många yrkesverksamma kreatörer på
ett helt annat sätt än tidigare bedöms
utifrån snabbhet, kommunikativitet,
leveranssäkerhet, teknisk kompetens,
och hantverksperfektion.
Ekonomi spelar i dag en allt större roll. Somliga
pratar om ett ökat avstånd mellan formgivare/
illustratör och makthavare/beslutsfattare.
Mängden distributionskanaler är närmast oändlig.
Kommodifieringen, omvandlingsprocessen av

varor, tjänster, idéer men även människor till
varor eller produkter bidrar med ökad press på
de yrkesverksamma kreatörerna.
Hur påverkas arbetet och kreatören bakom av
att ständigt vara till salu och att ständigt behöva
marknadsföra sig själv? I dag syns varumärken,
gränssnitt och produkter i fria illustratörers och
serietecknares berättelser och man kan behöva
diskutera upphovspersonens värde.
För att förstå samtiden, värdet av det vi gör
och de utmaningar som ligger framför oss,
har jag under 2019 samtalat med professorer
i illustration och grafisk design, filosofer,
formgivare, illustratörer, serieförläggare,
vd:ar för varumärkes- och designbyråer
och en designkurator om utvecklingen från
1980-talet till i dag. Diskussionen om värde är
återkommande. Frågan är central utifrån flera
olika samhällsperspektiv.
Lärdomar från dessa samtal kommer att finnas
tillängliga på Kolla!-webben och under Kolla!dagen på Tändstickspalatset.
Det är vår förhoppning att illustrationen,
den grafiska formen, animationen och
serieteckningen inte bara får det stöd och
det utrymme de förtjänar för samhällets
välmående, utan även själva bryter in i nya
oväntade, spännande områden som den tekniska
utvecklingen öppnar upp.

·

Gustav Granström, vd på Ivy Agency samt
kurator för Kolla! 2020
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kategori

Ibland lyckas en kreatör extra bra
med sitt entreprenörskap. Följande
utvalda har skapat sina egna
möjligheter, öppnat nya vägar och
hittat en unik nisch.

Emil Maxén

Jonas Williamsson

Illustratör

Illustratör, serieskapare och författare

Grafisk formgivare

» Jag drivs av en tilltro till bildens
inneboende makt och inflytande. I min
yrkesroll gör jag mitt bästa för att utnyttja
den kraften på ett positivt sätt som i bästa
fall får människor att tänka annorlunda. «

» Min drivkraft är berättarglädje, lust och
en vilja att skildra något på ett sätt som
kan fascinera eller få folk lägga huvudet
på sned och tänka ett varv till. Att väcka
glädje och nyfikenhet. Men det är också
viktigt för mig, i mitt eget skapande, att
det känns äkta, genuint och från hjärtat. «

» I min praktik är jag intresserad av vad
grafisk design är och gör i samhället.
Jag har en i grunden kritisk förståelse
av formgivning som sprungen ur det
modernistiska projektet. Eftersom jag ofta
arbetar med det ickekommersiella är jag
intresserad av bildspråk som inte drivs av
konkurrens. Även av det specifika i platser
och projekt och hur det kan användas för
att formge understödjande strukturer för
konstnärliga diskurser. «

Urvalskommentar: Färg- och formstarkt
manér plus sinne för sociala medier
är lika med raketkarriär. Illustratören
Sara Andreasson har inte bara lyckats
marknadsföra sig själv och attraherat
kunder i både Europa och USA, utan även
skapat en stor och kärleksfull följarskara
samt inspirerat många.

Urvalskommentar: Att som Emil Maxén
inte enbart vara en stark skapande kraft
utan även lyckas crowdfinansiera sina
egna projekt för att få dem att lyfta från
marken är ambitiöst och inspirerande.

Urvalskommentar: Det är en särskild typ
av talang att kunna göra mycket med en
liten budget. Att som Jonas Williamsson
genom ett envist konsekvent koncept
skapa en unik och stark grafisk profil
med hög igenkänningsgrad för en liten,
alternativ dansscen och med små resurser
– det är good business.
Jonas Williamsson – Affischer, ingick i grafisk profil för koreografi- och performancescenen MDT, 2011–2019.

Emil Maxén – Det surnar i säven, seriebok, Cobolt, 2017.

Sara Andreasson – Valentine’s day, personligt projekt, 2019.
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Sara Andreasson
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Det berättande elementet är
grundläggande inom bild och form.
Här lyfter vi arbeten som har sin
styrka i gestaltandet av en historia.

Pelle Forshed – Under tiden, serieroman, Kartago Förlag, 2018.

kategori

Pelle Forshed

Moa Romanova

Soja

Serieskapare och illustratör

Illustratör, konstnär och serieskapare

Studio för animation och infografik

» En stark drivkraft för mig är att jag tycker
att det är kul att rita och att hitta på
berättelser. Jag är nog ganska lustdriven
när det kommer till mitt yrke, och det är
både en välsignelse och en förbannelse.
En annan drivkraft är viljan att uttrycka
mig, att kommunicera med omvärlden.
Det är som om det finns ett självändamål
i själva berättandet och visualiserandet.
Men ibland känner jag mig mest som ett
barn som söker bekräftelse: ’Här, kolla vad
jag har gjort! Fint, va?’ «

» Jag drivs för evigt av samma anledning:
viljan att konkretisera och förverkliga
fantasivärlden, den individuella världen.
Min absoluta kärlek till bildkonsten
grundar sig helt och hållet i att det är
ett titthål in i hur känslor, tankar och
upplevelser ser ut för någon annan. Och
jag vill dela med mig av hur det ser ut för
mig, göra mig förstådd, sedd. För vi blir ju
mindre ensamma så.«

» Vi drivs av skaparglädje, av att upptäcka
en ny värld och berätta en historia som
berör. Vi vill skapa tillsammans med
andra i en hållbar och nyfiken arbetsmiljö,
för allt blir roligare med fina människor
runt omkring. Att känna utveckling i alla
aspekter av sitt skapande är också en
drivkraft i sig. Vi har också lärt oss att det
är viktigt vad vi berättar och förklarar, att
vi vill påverka världen både genom våra
egna berättelser och i projekt som vi gör
tillsammans med uppdragsgivare.«

Urvalskommentar: Pelle Forsheds
seriealbum Under tiden bjuder på
apokalyptisk, kuslig, humoristisk och
vältecknad vardagsrealism i en villaförort.

Urvalskommentar: Moa Romanovas Alltid
fucka upp är en serieroman i en intressant
1980-talsinspirerad teckningsstil med
starka karaktärer och miljöer. Ett tungt
tema berättas med lätthet, och med en
snyggt tidskänslig blick.

Urvalskommentar: Rolig och starkt
berättad animerad kärlekshistoria som
ger inblickar, från både Norrlands inland
och blandade världsmetropoler, om
tvåsamhetens drömmar och fallgropar.
Vi sugs in i en färgglad värld som är svår
att lämna.

Soja – Topp 3, animerad film, regi och illustration av Sofie Edvardsson, manus och producerad av Simon
Österhof, animation av Jakob Nyström, cellanimation av Salla Lehmus, kompletterande illustrationer av David
Karlström, roller av Eric Ernerstedt, Jonas Jonsson och Caroline Johansson Kuhmunen, Soja/SVT, 2019.

Moa Romanova – Alltid fucka upp, serieroman, Kartago Förlag, 2018.
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kategori

Claire Bonnet

Linnéa Teljas Puranen

Liv Strömquist

Grafisk formgivare

Illustratör, animatör och
grafisk formgivare

Serieskapare och manusförfattare

» Jag använder min roll som grafisk
formgivare till att adressera samhälleliga,
sociala och geopolitiska frågor. «
Urvalskommentar: Ett pedagogiskt
projekt som ger betraktaren en ahaupplevelse. The suffering workforce
behind feminist clothes exponerar
verkligheten bakom de kommersialiserade
feministiska slagorden.

Här uppmärksammar vi arbeten
som har fått stor genomslagskraft,
gjort tydliga avtryck och varit
betydelsefulla för samhället.

Claire Bonnet, The suffering workforce behind feminist clothes, masterprojekt på Konstfack, 2019.

»Jag gör serier mycket för min egen skull,
för att jag vill utforska och förstå olika
saker. Det måste komma från en egen,
verklig vilja att undersöka något fenomen.«
Urvalskommentar: Kraftfullt svartvitt
bildskapande som attraherar och
säger emot, lockar och irriterar. Ordet
”menskonst” blev ett politiskt begrepp
efter Liv Strömquists utställning The night
garden i Stockholms tunnelbana.

Urvalskommentar: Linnéa Teljas Puranens
arbete med representation i bildappen
Giphy är gjort med humor, intelligens,
färg och form. Resultatet: figurerna blir
människor och inte klichéer.

Liv Strömquist – Två tjejer en bäck, bild ur The night garden, konstserie i tunnelbanan, SL, 2017–2019.

Linnéa Teljas Puranen – Giphy stickers, illustrationer för bildappen Giphy, 2019.
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» Jag ser många bilder varje dag. I sociala
medier, på tunnelbanan, i affären, på tv. Men
jag ser ofta bara samma typ av människor.
Vissa ser jag nästan aldrig. Jag tycker att
bildskapare har ett ansvar att synliggöra
personer som sällan får vara med. Det
här uppdraget gick ut på att skapa 15 gifbilder på människor som gör olika saker
– torkar håret, målar eller är kära. De
skulle dessutom föreställa personer som
ofta osynliggörs. Det var ett otroligt roligt
uppdrag. Jag vill uppmana fler bildskapare
att jobba för att fler ska få synas – på bild
men också som skapare av bild. «
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Det här är arbeten där estetiken
medvetet får spela huvudrollen, där
utformningen driver arbetet och både
tillmäts och skapar ett värde i sig.

Martin Ander

Martin Falck

Andreas Wannerstedt

Illustratör, grafisk formgivare
och konstnär

Grafisk formgivare, art director och
creative director

Art director och motion designer

» Att få betalt för att sitta och rita på
arbetstid är drivkraft nog. Men att på
kuppen ha en arena för att få ut alla idéer
jag har, få träffa nya intressanta människor,
sätta mig in i nya saker och fundera ut
hur det ska se ut och genomföras –
det är överväldigande! «

» Jag drivs av att hitta en balans mellan att
utmana normer och pusha grafisk design
framåt och att samtidigt behålla respekten
för uppdragsgivarens behov. Ofta har
en kund en bestämd idé om hur det ska
se ut som inte stämmer överens med
deras innehåll eller kärna. I mitt arbete
strävar jag efter att verkligen leta fram det
perfekta visuella uttrycket och undvika
klichéer eller normer. «

Urvalskommentar: Martin Anders
teckningar skapar ett starkt uttryck för
hela Håkan Hellströms turné, i allt från
backdrops och affischer till biljetter.
Överallt lyckas bilderna fånga
betraktarens fulla uppmärksamhet.

Urvalskommentar: Martin Falck har
arbetat med experimentell samtida
typografi i sin arbeten för danskompaniet
Cullberg. Hans grafiska form bryter
förutfattade meningar och inspirerar.

» Jag brinner för skapandet och för att få
utlopp för de kreativa idéer jag har. Tack
vare min etablerade position på Instagram,
där jag nu har över 600 000 följare, får
jag möjlighet att arbeta med många
intressanta projekt med stor kreativ frihet.
Jag drivs alltid av att vilja utvecklas, på ett
tekniskt plan men även rent kreativt.. «
Urvalskommentar: Andreas Wannerstedt
har en genomgående röd tråd och
kvalitet i sitt medium. Estetiken spelar
huvudrollen och hans flöde av meditativa
3D-animationer framkallar en lugn känsla
hos följaren.

Andreas Wannerstedt – Waves, personligt projekt, 2019.

Martin Falck – Logotyp för danskompaniet Cullberg, del av ny visuell identitet, Cullberg, 2019.
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Martin Ander – Rullande åska, affischkampanj, 2017, ingick i uppdraget att göra all grafisk produktion för Håkan Hellströms turné
Rullande åska, Woah Dad!, FKP Scorpio, Formförbundet, 2016–2017.

kategori
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kategori

Ett gott hantverk är ett sätt att
särskilja sina arbeten. Här vill vi lyfta
en speciell yrkesskicklighet i den
praktiska delen av yrket eller det
intellektuella hantverket.

Emma Adbåge – Gropen, bilderbok, Rabén & Sjögren, 2018.

Niki Lindroth von Bahr

Anna Mantzaris

Författare och illustratör

Konstnär och animatör

Art director och motion designer

» Skapa, skapa, skapa, göra, göra, göra,
prova, prova, prova! Det är som en inre
lust och vilja att undersöka som hela tiden
finns där, tickandes, ibland starkare, ibland
lite svagare, men alltid närvarande. Det
är ett undersökande av olika frågor och
funderingar som jag håller på med, där
verktygen alltid är text och bildkonst. «

» Jag drivs av min kärlek till hantverket,
av att skapa miljöer och dockor med
händerna, kombinerat med mitt intresse
för historieberättande. Att förena det
gulliga med det obehagliga. «

»Jag drivs av kärleken till att berätta
historier och skapa egna världar. Jag älskar
att hitta de bästa sätten att skildra varje
historia, och de olika utmaningarna under
en produktion. Men också det visuella, att
designa hur det ska se ut och välja vilka
material jag ska använda. Det är så kul att
få jobba så mycket med händerna.«

Urvalskommentar: Det märks att
Gropen har gjorts av en av Sveriges bästa
bilderboksskapare. Emma Adbåges bok
byggs upp av ett flygande samspel mellan
bild och text.

Urvalskommentar: Niki Lindroth von Bahrs
animerade kortfilm Min börda är skickligt
berättad. Arbetet med de fantasieggande
dockorna, kostymerna och scenografin är
oklanderligt. Musiken är kongenial med
den huvudlösa texten, och djurens dans
humoristiskt koreograferad.

Urvalskommentar: Figurernas
kroppsspråk är otroligt i Anna Mantzaris
animerade kortfilm Good intentions.
Ljussättningen skapar en atmosfär som
indikerar ett experimenterande. Helheten
utgör ett fantastiskt hantverk.

Anna Mantzaris – Good intentions, animerad film, regi av Anna Mantzaris, 2018.

Min börda, animerad film av Niki Lindroth von Bahr, producent Kalle Wettre,
Malade, animation av Johanna Schubert, Eirik Gronmo Bjornsen, Anna
Mantzaris, Niki Lindroth von Bahr, Dockhus Animation, musik av Hans
Appelqvist, texter av Martin Luuk, röster av Klungan, ljudmix av Owe Svensson,
stillbildsfoto av Jorun Burman Berg, 2017.
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Emma Adbåge
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kategori

Något helt nytt, experimentellt och
nydanande, som utvecklar, utmanar
och flyttar gränser.

Ishtar Bäcklund Dakhil

Illustratör och bilderboksskapare

Illustratör och konstnär

» Vad jag drivs av beror en hel del på
dagsformen. Det händer att jag drivs av
lust, nyfikenhet och en känsla av att göra
något nytt och jättebra. Andra gånger
jobbar jag på av bekräftelsebehov och
tävlingsinstinkt. Alltid driven av kaffe. Ofta
styr stress och deadlines. Ibland förstår
jag inte alls vad jag håller på med men
jag trivs för bra på mitt kontor för att göra
något annat tror jag. «

» Jag drivs av att skapa världar,
utforskandet av olika medier inom
bildberättande och delade upplevelser.
En stor drivkraft i mitt skapande är att
finna nya sätt att bjuda in betraktaren.
Jag utforskar material och manér för att
hitta det rätta uttrycket för det jag vill
förmedla. Om jag jobbar digitalt vill jag
känna handens närvaro och när jag jobbar
analogt försöker jag hitta sätt att översätta
det med hjälp av teknologi för att utvidga
erfarenheten och göra det mer fysiskt
inbjudande att bli en del av verket. «

Urvalskommentar: Maraton är en
allåldersbok som utan ord beskriver ett
maratonlopp i ett böljande, skiftande
landskap. En berättelse på längden som
utforskar och tänjer på format och figurer.

Karin Cyrén – Maraton, bilderbok, Lilla Piratförlaget, 2019.

Urvalskommentar: Aldrig ensam är
ett utforskande möte där den analoga
akvarellmålade världen möter den digitala,
och en kärleksrelation uppstår mellan
bilderbok och virtual reality.

Peter Johansson
och Daniel Ljunggren
Illustratörer och art directors inom spel
» Att göra spel är ett väldigt stimulerande
och varierat hantverk som kräver både
estetisk och teknisk kunskap. Vi inspireras
ofta av alla de oväntade saker man lär sig
i processen att skapa fiktiva världar och
upplevelser. Det känns spännande att få
ge människor en förhoppningsvis unik och
underhållande upplevelse. «
Urvalskommentar: I spelet The hunter:
Call of the wild kan vi välja att uppleva
jakten eller vilan – det är upp till oss som
användare vad vi gör i denna värld. Peter
Johansson och Daniel Ljunggren har
skapat en visuellt häpnadsväckande miljö.

Peter Johansson och Daniel Ljunggren – The hunter: Call of the wild, spel,
Expansive Worlds, Avalanche Studios, 2017.

Ishtar Bäcklund Dakhil – Aldrig ensam, bilderbok och VR-upplevelse av Ishtar Bäcklund
Dakhil, skriven med Heather Briscoe, teknisk hjälp av Vincent Wong, 2019.
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Karin Cyrén

Värdefulla insatser för det
gemensamma i branschen, som
inkluderar och gagnar fler än den
enskilda utövaren.

Dotterbolaget

Kreatörsgäris

Open week

Seriekollektiv

Diskussionsgrupp för medlemmar
inom kreativa områden, administrerad
av Lina Forsgren, Frida Walström,
Nathalie Ruejas Jonson och Ruhani

Temat på Gothenburg Design Festival
2017, kurerat av Onkar Kular, professor
på HDK Valand

» Vi vill arbeta tillsammans och ser en
styrka i det. Att organisera sig som ett
kollektiv och att arbeta feministiskt är för
oss både en social och en professionell
arena och en politisk ståndpunkt. Det
är tydligt att det finns en stor styrka
i att arbeta kollektivt. Dotterbolagets
feministiska arbetsmetod har under de
snart 15 år som vi har funnits förändrat
den svenska seriescenen. «
Urvalskommentar: Ett viktigt,
demokratiskt och stöttande sätt att arbeta
i seriebranschen. Dotterbolaget är ett
feministiskt kvinno- och transseparatistiskt
nätverk, och dess betydelse för serier i
Sverige kan inte överskattas.

» Vi drivs av vikten av att kvinnor, ickebinära och transpersoner ska få ta lika
stor plats i branschen, få lika ersättning
och arbeta på lika villkor som CIS-män
inom kreativa områden. För att lyckas
med det behöver vi ett tryggt rum där
vi kan lyfta varandra. Det annonseras
och tillsätts många jobb via gruppen,
folk hittar nya samarbeten, när det
krånglar med en uppdragsgivare stöttar
vi varandra och kommer med råd, och vi
hjälps åt att hålla nivån på ersättning i
kreativa branscher uppe. «
Urvalskommentar: Kreatörsgäris är
ett slutet sällskap som öppnar upp och
inspirerar. En hjälpsam plats för frågor,
stöd och råd inom branschen.

»Festivalen började som en önskan
att pröva nya sätt att presentera
designstudenternas examensarbeten på,
i ett sammanhang av understödjande
utställningar och event. En sammansättning
av händelser som i sin tur kan skapa platser
för lärande och utforskande. Vi ville visa hur
design och konsthantverk kan inspirera,
utmana och ställa olika typer av frågor i
mötet med en bredare publik. Hur design
och konsthantverk i praktiken kan vara med
att forma samtid såväl som framtid.«
Urvalskommentar: Open week var
ett innovativt sätt för HDK Valand
att skapa en examensutställning för
designstudenter, som erbjöd en öppen
plattform för teori och praktik och ett
stödjande ramverk för innehåll.

Open week – Det kuratoriella temat på den första Gothenburg Design Festival,
HDK Valand – Högskolan för konst och design, 2017. Foto av HDK Valand.

Kreatörsgäris – logotyp av Lina Forsgren, 2016.
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Dotterbolaget – På bilderna några av kollektivets medlemmar: Mikael Hansén Goobar, Iso Sling Lindh, Malin Skogberg, Julia Hansen,
Karin Hjalmarsson, Malin Granroth, Linnéa Lang, Valentina Mazzarelli. Foto av Robin Rösell.
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kategori

Givande samarbeten som lyfter
det gemensamma resultatet till en
högre nivå, där ett plus ett blir tre.

Gustaf Holtenäs

Stina Löfgren

Liv Strömquist

Konstnär och animatör

Illustratör, formgivare och konstnär

Serieskapare och manusförfattare

» Jag drivs av att uttrycka mig, Att få
göra vad jag känner för, att engagera
mig i det jag finner mest meningsfullt
och intressant. Att samarbeta med
inspirerande personer. «

» I min yrkesroll drivs jag av nyfikenhet,
envishet, hantverk och okunskap. «

»Jag drivs av att ha kul och att lära mig
nya saker. «

Urvalskommentar: När illustratören Stina
Löfgren anlitades av formgivare med
uppdrag att inreda en museirestaurang
inledde hon i sin tur samarbeten med
andra tecknare och formgivare. Resultatet
av samarbetskedjan blev något vi aldrig
sett förut men hoppas kan inspirera flera
illustratörer att ge sig ut i rummet.

Urvalskommentar: I den animerade
kortfilmen Fettknölen granskas Ingmar
Bergman under lupp i ett kreativt,
kritiskt och humoristiskt samarbete
mellan serietecknaren och
manusförfattaren Liv Strömquist och
filmregissören Jane Magnusson.

Stina Löfgren – Stoff, mobil, ett av flera verk för Restaurang Nationalmuseum i Stockholm, 2018.

Liv Strömquist – Fettknölen, animerad dokumentär kortfilm, manus och bild av Liv Strömquist, regi av Jane Magnusson, B-Reel Films, ingick i Bergman
Revisited av Svenska Filminstitutet och Sveriges Television, 2018.

Gustaf Holtenäs – Rapin*, animerad musikvideo för Jenny Wilson, 2018.

Urvalskommentar: Rapin* är resultatet
av illustratören och animatören Gustaf
Holtenäs nära samarbete med artisten
Jenny Wilson, en suggestiv animerad
musikvideo där musikens innebörd lyfts av
de ångestladdade bilderna.
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De är ledstjärnor som värnar om
kunskapsgrund och utveckling,
tänker annorlunda och generöst
delar sin kunskap med andra.

Linda Holmer. Foto av Ina Marie Winther Åshaug.

kategori

Linda Holmer

Our Polite Society

Sakaria Studio och Carolina Dahl

Lärare i design på HDK-Valand –
Högskolan för konst och design

Designstudio bestående av Jens Schildt
och Matthias Kreutzer

Grafiska formgivare

» Som pedagog drivs jag av att skapa
förutsättningar så studenterna inte kan
undvika att öppna för det okända. För
det osäkra, ofärdiga, motsägelsefulla och
mångtydiga. Och ge plats åt det sublima,
det personliga, subjektiva och för konflikter
och bökigheter. I min egen praktik kopplar
jag gärna upp mig mot andra. «

» Design enligt vår uppfattning är en
skapandeprocess, som har viktiga kulturella,
sociala och ekonomiska konsekvenser.
Vi försöker undvika uppdrag baserade
på ickekritisk acceptans, trendighet eller
ineffektiva arbetsmetoder. Vi strävar även
efter att bidra till ytterligare integration av
design i vardagen och tror att detta kan
uppnås genom samarbeten inom ny teknisk
utveckling, en öppen samhällssyn och en
bred grundlig yrkesorientering. «

Urvalskommentar: Linda Holmer är
en pedagog med stor betydelse för
bilderboksberättandet i Sverige, en
initiativtagare av kreativa kurser och
finurliga workshops inom ämnet bild och
berättande. Många av de senaste årens
utgivningar inom bilderböcker och serier
har börjat med inspiration och kunskap
från hennes gärning.

Urvalskommentar: Sakaria Studio
och Carolina Dahl har skapat lekfulla
typografiska workshops som tar plats
och interagerar med rum och föremål.

Sakaria Studio och Carolina Dahl – På bild: Carolina Dahl och Minna Sakaria. Foto av An Yen.

Our Polite Society – The Facit model, typsnitt av Our Polite Society och Jan Egbers, i projektet som
inkluderade boken The Facit model: Globalism, localism & identity, redaktörer och grafiska formgivare
Our Polite Society, text av Our Polite Society, Paul Gangloff, Isabel Mager, Gabriel Maher, Mark Owens, bild av
Samuel Nyholm, Spector Books, 2019, samt en utställning på Åtvidaberg Bruks- och Facitmuseum, 2019.
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Urvalskommentar: Our Polite Society är
sant folkbildande: deras bok, utställning och
typsnitt The Facit model sprider kunskap
om svensk designhistoria och är något så
fint som ett typografiskt forskningsprojekt.

» Vi drev designstudio tillsammans i ett
par år, i vilken vi jobbade undersökande
med grafisk design och typografi. Som
en del av den praktiken arrangerade vi
workshopar på designhögskolor, festivaler
och ute i samhället. Minna Sakaria har
fortsatt verksamheten och driver nu
studion i eget namn, Carolina Dahl jobbar
som designer på Happy F & B i Göteborg.
Vi samarbetar fortfarande när tillfälle
ges, senast med en typografiworkshop
på Konstfack och med ett bidrag till en
designutställning i Seoul. «
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Mattias Adolfsson

David Liljemark

Pija Lindenbaum

Illustratör och konstnär

Serietecknare, författare, illustratör,
musiker, kortfilmsregissör och konstnär

Bilderboksskapare

»Jag drivs i min yrkesroll av lust och glädje.«

David Liljemark – Boltzius, seriebok, Galago, 2009.

Högkvalitativa kreatörskap och
omfattande projekt som har fortgått
oavsett vart vinden har blåst
omkring dem, och utan ett ängsligt
finger i luften.

Urvalskommentar: Mattias Adolfsson
är en outtröttlig linjetecknare
med ojämförlig fantasi och en stor
beundrarskara världen över.

» Idén och berättelsen är viktigast, den
avgör om det gör sig bäst som serie,
låttext, film eller novell. Jag vill låta saker
få vara kufiska. Läsarflyt, minspel och
effektivitet är viktigt, jag försöker sällan
stila teckningsmässigt, utan i stället
förenkla och renodla. Jag gillar när det är
serietidningsmässigt färgglatt, fina platta
fält utan toningar. Och oavsett hur skabrös
satiren ibland blir så har jag alltid en tanke
bakom, en röd tråd av ateism, feminism,
socialism, humanism. Och dadaism! «
Urvalskommentar: En av den svenska
serievärldens mesta mångsysslare heter
David Liljemark. En serieskapare med
stor känsla för teckning, text, musik och
udda existenser.

»Det mest inspirerande med att jobba med
bilderböcker för små barn är att berätta
med bild. Att inte illustrera. Jag låter bild
och text föra en dialog. Bilden ska inte klara
sig utan text och texten inte utan bilden.
Det är i mötet mellan text och bild som
berättelsen finns. Och det roligaste när
jag hittar på är att försöka se på tillvaron
som ett barn gör, utan erfarenheter och
referenser som en vuxen har. «
Urvalskommentar: Pija Lindenbaum
gör bilderböcker med stark känsla för
barndomens fantasier och verkligheter.
Under sin långa karriär har hon gett oss
ständigt nya infallsvinklar på barnet,
familjen och samhället.

Pija Lindenbaum – Else-Marie och småpapporna, bok, Bonniers Juniorförlag, 1990.

Mattias Adolfsson – Night flight, bild, 2014.
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Kolla! är en av Sveriges främsta utmärkelser i illustration, grafisk design och rörlig bild och har
arrangerats av Svenska Tecknare sedan 2003. Kolla! är en unik arena i Sverige för samtida illustration,
grafisk form, animation och serier, och utmärker sig genom att sätta kreatören i fokus.

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare,
animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra
medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet.

