


I den här utställningen har vi tolkat ett verk ur varandras 
konstnärskap. En parafras, eller som det heter i musikens 
värld: en cover. Med titeln Så Mycket Bättre, som vi lånat 
av TV-programmet med samma namn där artister tolkar 
varandras låtar, vill vi låna över musikens starka tradition av 
att tolka andras verk utan att för den delen stjäla eller göra ett 
övertramp. Verken blir här som en översättning av en tanke i ett 
material till ett annat.

I konstens värld är det ofta stort fokus på individualitet och det 
ensamma geniet. I denna utställning ville vi ta hjälp av det en 
kollega före oss redan tänkt och därigenom komma in i nya 
tankebanor och nå nya uttryck i våra respektive material.

DRIVET är en grupp på fem konstnärer verksamma i Stockholm. 
Vi arbetar i varsitt material/teknik; glas, keramik, stickning, 
teckning och väv. Gruppen startades i en vilja att se varandra 
som kollegor med plats för samarbeten, feedback och 
kunskapsutbyten.
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”Natten” skulptur i keramik av Fanny Bylund. 46 x 32 cm.

Cecilia Pfaff 
Tolkar Fanny Bylund

Cecilia Pfaff, f. 1992, är en halv amerikansk halv svensk 
textilkonstnär med en kandidat från Konstfack. Hon har ställt ut 
i New York, Venedig och runt om i Sverige. Så mycket 
bättre på Husby Konsthall är hennes första utställning sedan 
hon flyttat tillbaka till Sverige. 

www.worldwidewebcommercial.com

Process ”Worm wide web” stickad skulptur av Cecilia Pfaff.

Worm Wide Web is a three dimensional knitted line, an 
exaggerated soft interpretation of Fanny Bylund’s work. 
Restricted by its simplicity yet free to move in any direction, the 
line is a source of inspiration. I chose to highlight its simplicity 
by disconnecting the line from itself. The line is now a figure in 
itself, a structureless snake traveling through the walls of the 
exhibit space.



Gnistan jag fick av Tones arbete var kontrasterna i formen 
mellan den bulliga basen, de strama linjerna och det skarpa 
snittet på toppen. Istället för att ha en öppning har jag valt att 
arbeta med det skarpa och det organiska i skulpturens olika 
vinklar och vrår. Mitt fokus har varit att utmana mig i att gå upp 
i storlek och spränga den skala jag vanligtvis arbetar i. 

Fanny Bylund, f. 1992, är utbildad på konsthögskolan i Oslo 
och har sin ateljé i Gustavsberg, Stockholm. Hon har ställt ut i 
Köpenhamn, Oslo och Stockholm och arbetar nu med sin första 
offentliga utsmyckning.

www.fannybylund.se

Fanny Bylund 
Tolkar Tone Linghult 

“Avtryck” munblåst glas av Tone Linghult. H: 15 - 35 cm.

Process. Ringlade skulpturer i keramik av Fanny Bylund. 



Tone Linghult
Tolkar Rebecka Stone 

Mina verk föreställer ofta tredimensionella människokroppar 
mer eller mindre abstraherade. Efter att ha sett Rebeckas 
verk “Hud i landskap” väcktes en idé att ge mina 
annars transparenta skulpturer en hud och arbeta mer 
tvådimensionellt. Min hudprojektion blir som ljussättning till 
glasväven som består av över 600 handgjorda glaspärlor. Men 
bildar också ett ljusspel med pixlar av hud på väggen. 

Tone Linghult, f. 1993, är glaskonstnär verksam i Stockholm. 
Hon har en kandidat i keramik och glas från Konstfack – 
University of Arts, Crafts and Design. Efter examen 2019 har 
hon bland annat varit artist in residence på S12 Gallery, Ber-
gen, Norge, ställt ut runt om i Sverige och arbetar just nu med 
sin kommande separatutställning på Galleri Glas, Stockholm.

www.tonelinghult.com
”Hud i landskap” installation av Rebecka Stone
Digital print på PVC. 350 x 450 x 0,4 cm

”Pärltäcke av glas” av Tone Linghult.



Rebecka Stone 
Tolkar Nanny Rådenman

”Nornornas tid” är titeln på Nannys senaste projekt. Titeln 
tillsammans med vävstolens varp är det som inspirerat mig. I 
nordisk mytologi är nornorna de tre ödesgudinnor som spinner 
och väver livets trådar vid asken Yggdrasils stam. Deras namn 
är Urd, Verdandi och Skuld. Varpen är de starka vertikala 
trådar som utgör stommen i väven. 
Verket Urd, Verdandi och Skuld arbetar med den tunna, 
vertikala linjen och tid. I tre variationer strävar jag efter att 
varje enskild linje behåller sin nerv och att linjerna tillsammans 
bildar en monumental yta som avger värme likt en textil väv. 

Process ”Nornornas tid” 
bildväv av Nanny Rådenman.

Rebecka Stone, f. 1986, arbetar med teckning. Hon är utbildad 
i konst vid Konsthögskolan i Bergen, Stockholms universitet och 
i psykologi vid Örebro universitet. De senaste åren har hon 
gjort storskaliga teckninginstallationer bl.a. på Haninge Kultur-
hus fasad och Sergels Torg samt arbetat som konstpedagog för 
unga på moderna museet. 
www.rebeckastone.com

Process ”Urd, Verdandi och Skuld” 
Teckning av Rebecka Stone.



Nanny Rådenman
Tolkar Cecilia Pfaff

Blå vår. 
Det textila rummet. Drömmen om att bygga ett rum. I mig har 
jag många, från resor och vardag. Drömmen om att bygga en 
känsla, av trygghet, med en nyfiken blick. Vad ser du? 

Efter vinterns mörka timmar fanns behovet av att arbeta 
snabbare och med färg. Väva mig genom, som alltid, genom 
allt. Om kvällen, under arbetet, Didions ”Blå skymning”. Efter 
arbetet, kom ljuset och glädjen åter.

I Cecilias verk ´Crochet wall´ inspirerades jag till att arbeta 
stort och rumsligt. Jag fastnade för lekfullheten och drömmen 
om att  klä in ett helt rum i virkade rutor. 

Nanny Rådenman, f. 1991, arbetar med textilkonst. Hon är 
utbildad vid Handarbetets vänners skola, Kawashima textile 
school och studerar nu vid masterprogrammet CRAFT! på 
Konstfack.

www.nannyradenman.co
”Crochet wall” installation i akrylgarn 
av Cecilia Pfaff. 

Process ”Blå vår” väv av Nanny Rådenman.  


