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Saadia Hussain – Power Pain Pleasure

Lärarhandledning

Saadia Hussain är en svensk konstnär, konstpedagog och konstaktivist. 
Född i Pakistan 1973, kom till Sverige som sjuåring. 

Utbildad på Konstfack i Stockholm och på National College of Arts i Lahore, Pakistan. 
Bor i Stockholm, arbetar både nationellt och internationellt. 

 I sitt konstnärskap lyfter Hussain fram personliga och politiska aspekter sida vid sida - de är 
delar i samma verklighet. Invanda föreställningar om rättvisa och makt utmanas. Hon tar sig 
an frågor om demokrati och jämlikhet och berör i detta också den enskilda människans 
möjligheter och svårigheter. Med starka färger skapar hon kontraster, spänning och sinnlig 
lekfullhet.

Saadia Hussain har i många år arbetat med projekt för kollektivt konstnärligt skapande 
tillsammans med icke-professionellas deltagare. Driven av övertygelsen att alla har rätt att 
utrycka sig konstnärligt. Sammanlagt har hon samskapat och delat sitt konstnärskap med 
tusentals människor för att både förändra ytor och attityder. Några exempel är Speak out 
sister i Kairo eller Fittjas mammor tar plats, i Stockholms-förorten Fittja. Platser där 
muralmålningar skapats i en arbetsprocess som via samtal och diskussioner lyfter vad som är
viktigt att förmedla och sedan gemensamt framställts med Hussain som konstnärlig ledare.

Se: https://saadia.se/FITTJAS-MAMMOR-TAR-PLATS

https://saadia.se/FITTJAS-MAMMOR-TAR-PLATS


UTSTÄLLNINGEN

I titeln Power Pain Pleasure åsyftas kvinnorna som med sina kroppar bär och berättar livets 
berättelser. De besitter såväl styrka, som smärta och njutning. Med utgångspunkt från sin 
egen familjehistoria lyfter Hussain fram kvinnorna som format och banat väg för henne och på
konsthallens största vägg ser vi hennes porträtt av mamma, mormor, farmor, moster och 
faster sammanlänkade i en ornamenterad form, krönt av ett öga och grundat av ett par fötter. 
Titeln Paradise lays beneath her feet syftar på det muslimska talesättet: “Paradiset ligger 
under moderns fötter”. 

På motstående vägg hänger I am because of You, i bildens mitt syns ett foto av Saadia 
Hussain som barn, i sin mors famn. Betydelsen av och tacksamheten gentemot tidigare 
generationer krockar med en påtaglig annan tid när två bebisar med gasmask kommer 
krypande från var sitt håll. 

 I lokalens mitt finns verket Intact memories. Verket 
anspelar på konstnärens mamma som gjorde denna typ av 
knyten för förvaring av till exempel kläder. 

Hussain berättar att mammans tyger var de första 
upplevelserna av konstnärlig art, med färger och 
struktur som gjorde starkt intryck på henne som barn.

Varje målning har en fristående över- eller
underdel, de sätts ihop utifrån samspelet med
angränsande verk och rummet och är alltså inte
bestämda för respektive verk. Mellanrummen på
väggen är av betydelse, de utgör avstånd, samspel
och inramning.

Även väggarnas färger är valda av konstnären för
att samspela med konstverken.



I konstverken möter vi ett lekfullt förhållningssätt till teknikerna: många olika sorters färg 
används, en del är  målat med pensel, annat sprayat - med eller utan mallar – ibland finns 
utklippta foton eller klistermärken med för att skapa effekter. 

Hussains bilder innehåller ofta tydliga symboler, I
ibland från äldre orientalisk kultur, men ofta 
nyskapade med ett samtida innehåll. Det kan vara 
bilden av något helt vardagligt som vi alla har en 
relation till och kan förhålla oss till, men 
sammanhanget är inte entydigt utan bjuder in oss att
associera och fundera.

Mönster - i såväl konkret som överförd bemärkelse -
är också centralt i hennes konstnärskap. Genom 
färgstarka och ibland kalejdoskopiska 
mönsterbyggen identifierar och illustrerar Hussain 
relationer, vanor, traditioner och system.

Att vi alla har mångfacetterade identiteter
återkommer i flera av verken. I Camouflaged  syns
ett virrvarr av kartbilder på Sverige och Pakistan, en
svart fluga tar också plats. Bilden kan ses som en
frågeställning om tillhörighet, att vara uppvuxen i
Sverige och ändå inte ses som svensk, vad innebär
det? Blir man ett störande moment som en surrande
fluga? Förväntas man inte ta någon plats utan vara
“en fluga på väggen”? 



BILDANALYS:

o Beskriv ett av konstverken, utan värdering:  teknik, färger, motiv 
o Analysera vad du tänker om konstverket: Liknar den något annat du sett? Vad 

tänker du att detta kan handla om? 
o Vad känner du för konstverket? Vad är det som får dig att känna så?

DISKUSSIONSFRÅGOR:

• Vad är konst? Hur vi definierar konst har sett olika ut under olika perioder. Vad som 
räknas som konst har skiftat, liksom konstverkens och inte minst konstnärernas 
ställning i samhället. Varför finns konst? Har konst alltid funnits? Konst och samhälle – 
påverkar de varandra? Diskutera vad en konstnär är, konstnär som yrke och utbildning.

• Hussain tycker att konst och konstutövande är en mänsklig rättighet. Med konsten 
som språk kan människor uttrycka sina erfarenheter, tankar och känslor. Fundera över 
den ståndpunkten, vad innebär det? Delar du åsikten, eller inte – varför?

• Beskriv med minst tre ord ditt intryck av hela konsthallsrummet och dess färger. Prata 
om era olika reaktioner. Varför har väggarna de färger de har?

• Välj någon av bilderna som innehåller ett vardagsföremål – vilka olika saker tänker ni 
att de kan handla om (symbolisera)? Verkets titeln ger kanske en vägledning, men ni 
kan hitta helt andra svar – för det finns inget rätt eller fel!

• I många av konstverken förekommer mönster. Vad visar de? Ett mönster är något som 
upprepar sig. Upprepar saker gör vi också i våra dagliga liv. Vissa saker väljer vi att 
göra, andra finns där som “måsten”, kanske av tradition. Vilka saker upprepar du 
regelbundet (stort och smått)? Vad skulle finnas i ditt målade mönster?

• Titta på bildspelet: föremålen som dyker upp visas i olika sammansättningar och 
mönster. Fundera över hur betydelsen hos ett och samma föremål förändras beroende 
på vad som syns mer i bilden.

• Några av motiven handlar om konstnärens mamma eller andra äldre kvinnliga 
släktingar som varit viktiga och på olika sätt påverkat henne. Kan du se saker i tidigare 
generationers liv som påverkar hur ditt liv är idag?

• Diskutera identitet och identifikation – vilka olika “jag” bär vi på?



BILD ÖVNINGAR

MÖNSTER

• Tänk ut föremål som kan symbolisera ditt hem eller en person som står dig nära. 
• Skissa upp en enkel bild av föremålet, förenkla och ta bort detaljer.
• Klipp ut bilden i flera lager så att du får flera exemplar, eller om möjligt kopiera 

bilden i kopiator.
• Prova dig fram med att lägga bilderna i olika mönster. 
• Limma upp när du är nöjd. 
• Måla dekor omkring.

Eller gör färdigt bilden i grupp: 
• Sätt ihop era upprepade bilder till ett gemensamt mönster. 
• Titta och fantisera om hur bilderna hör ihop – skapa nya berättelser där de har 

med varandra att göra.

SJÄLVPORTRÄTT 

• Du befinner dig i en tid innan kameran fanns tillgänglig för alla.
• Du ska göra det enda porträtt som kommer att finnas av dig i framtiden.
• Hur vill du se ut på den bilden? 
• Fundera över bakgrund, rekvisita, eventuella symboler och vad du själv ska ha för

uttryck. 
• Använd kamera eller rita/måla för att göra porträttet.
• Jämför med vad du tänker vid en vanlig selfie. Diskutera vad det är för skillnad.


