
Även jag svämmar över - min kropp känner till oerhörda sånger

Det är en slags dialog.
Två inre dialoger.

Det inre och det yttre.

Det är en slags dialog.
Med mig själv som mottagare.       Eller också du.

Till dig som lyssnar.                                                                        Eller till dig som inte gör det.

Orden formas inne i mig. Jag smakar på dem, testar dem, men det känns inte rätt. Det saknas något.
Hur ska du kunna höra, när jag inte ens kan säga det?

Längtan, en flod.

fragment och minne

minne och sökande

(kroppen utan gräns)

jag vet inte var jag börjar och du slutar

(kroppen utan gräns)

*

“Vill in i längtan

vill in i det ordlösa fast med orden
med kroppen

HUR känns längtan i kroppen?

Som hunger - som att leva - som att spy

som skam skuld och ånger?

men också

God why won’t you exist in me?
I wait for you every day”



I utställningen Även jag svämmar över möts två olika uttryck för att skapa en dialog i ett försök
att nå någonting bortom språket.

Utställningen undersöker Nelly K-Cs och Jaana Sundströms gemensamma beröringspunkter.

De arbetar båda med fragment och minnen, och deras verk har en inre dialog som behandlar
ämnen såsom längtan, letandet och sökandet efter svar och kvinnokroppen, kroppen inifrån och
utifrån.

Jaana Sundström (f.1992) är konstnär och fotograf, verksam i Göteborg. I hennes praktik blandas
fotografi med textil, porslin och glas m.m. och hon rör sig ofta i gränslandet mellan det vackra
och groteska. Hon finner inspiration från genusvetenskapen, och ämnen som tas upp handlar
femininitet, sorg och kärlek.

Nelly K-C (f. 1994) är Rotem Geffen, musiker och tonsättare, verksam i Stockholm. Hon skriver
text och musik, spelar piano och använder röst. Hennes debutalbum You Guard the Key släpps i
oktober på Zeon Light. Hon använder sig av improvisation och poesi, och hennes musik har
beskrivits som innerlig och rå och rör sig i en flytande drömsk värld med improvisatoriska inslag.

Medverkande musiker:

Isak Hedtjärn - klarinett, basklarinett

Katt Hernandez - fiol

Vilhelm Bromander - kontrabas

Milton Öhrström - syntar, piano

Ryan Packard - trummor, liveelektronik



Nelly K-C

1. “I want to be a star, or a river”, 2021, ljudverk, 56:35 min. I samarbete med Isak Hedtjärn.
Medverkande: Nelly K-C, Vilhelm Bromander, Katt Hernandez, Isak Hedtjärn, Milton
Öhrström, Ryan Packard

2. “Hjärtat drar som en flod ut ur bröstet, lungor vill ut genom hals genom rösten”, 2021,
improviserad livemusik, fragment av texter, låtar, och ljud.
Medverkande: Nelly K-C, Vilhelm Bromander, Katt Hernandez, Isak Hedtjärn, Milton
Öhrström, Ryan Packard

Text

3. “Jag såg dig sitta vid en liten rund sjö”, 2020

4. “den runda sjön och det är helt vitt runt omkring dig”, 2021

5. “hur känns längtan i kroppen”, 2021

6. “skrapar örat nära hörseln”, 2021

7. “Gråt föder törst, gråten kommer ur törsten”, 2020

8. “glömskan början med ögonen, tåren renar ögonen”, 2020

9. “Jag vet faktiskt ingenting”, 2021

10. “Min mor är ett barn”, 2020

11. “Någon sa: en kvinna måste ständigt betrakta sig själv”, 2020

12. “Omedvetet skapar hon sin metod för ångestförlösning”, 2020

Låtar i urval

1. You Guard the Key, 2019

2. River, 2021

3. Lake, 2013

4. The Moon, 2019

5. Havet, 2018



Jaana Sundström

1. “Jag ser mig upplösas. Det är underbart” 2019, triptyk ca.100x50cm

2. “Jag kallas Poesi” 2020, skulptur (textil, pärlor, latex), film, längd ca 1:20 min

3. “Jag vill vara dig (nära)”, 2021, fotografi på tyg, 150x210cm

4. “Jag vet inte varför jag gråter”, 2021, foto, textil, vykort, latex, varierande storlekar“

5. Kruthålen igenom mors garderob fyllde skogen med lavendel och kortison”, 2019,
Fototryck, tyg, latex

6. “Jag glömde mina älskares namn”, 2019, fotoalbum

7. “ Jag är för dig det du vill att jag ska vara i det ögonblick då du ser mig som du aldrig
förut har sett mig”, 2019, fototryck, glas, varierande storlekar

8. “Smek mina vener, lösgör min hud”, 2019, fotoprint på tyg, ca 100x160cm

9. “Jag - Du (Vi har inget namn)”, 2018, fototryck, porslin, 5st

10. “jag vet inte var jag börjar och du slutar”, 2021, film, längd ca 4:25 min


