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Omslagsbild: D9T (Rachel’s Tribute), 2015
Fries Museums samling, Leeuwarden, Nederländerna, förvärvad med hjälp av
Mondriaanfonden, BankGiro-lotteriet och Fries Museums vänner. Courtesy konstnären
och Copperfield Gallery, London.

  INTRODUKTION

Vandalorum ligger i den del av Småland som kan kallas för hjärtat
av svensk tillverkning. I Gnosjöregionen, med sina fyra kommuner
och totalt 87 000 invånare, finns idag ca 3 500 registrerade tillverkningsföretag. En del av dem är underleverantörer, andra gör
slutprodukter som både konsumeras lokalt och exporteras. I Fenduq,
den belgiske konstnären Éric van Hoves första soloutställning i
Norden, ges utmanande perspektiv på dagens produktionsmodeller. Kan framtidens tillverkning komma att bli mer platsspecifik,
präglad av lokal kultur, lokala traditioner och lokala resurser?
   Éric van Hoves utställning är kulmen på det interregionala
och internationella samarbetsprojektet Nya Småland. De senaste
fyra åren har projektet undersökt frågor om entreprenörskap,
migration samt förhållandet mellan landsbygd och stad – tre teman
som kännetecknar den aktuella såväl som historiska förståelsen
av Småland.
   När van Hove initialt besökte Vandalorum 2016, för att tala vid
Nya Smålands första internationella seminarium, berättade han
om det just påbörjade projektet Mahjouba. Detta konstnärliga
ingenjörsexperiment syftar till att, genom ett antal prototyper och
tankesmedjor, utveckla den första Marockotillverkade elektriska
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mopeden, byggd av hantverkare. Sedan 2016 har van Hove kommit
tillbaka till Småland flera gånger. Han har besökt tillverkningsföretag och hantverkare samt föreläst på Vandalorum och Linnéuniversitetet. Vidare har glasblåsare från The Glass Factory i Boda
rest till Marrakech för att arbeta i van Hoves verkstad Fenduq, där
han tillsammans med några av Marockos skickligaste hantverkare
genererar konst, hantverk, socialt engagemang och kunskapsutbyte.
Det är med sociologen Saskia Sassens ord en ”glokal” arbetsplats
där upphovsmannaskapet i någon mening är upplöst.
   I denna utställning visas många av de magnifika handgjorda
repliker på avancerade fordonsmotorer som skapats i Fenduq
sedan starten 2014. På Vandalorum kommer dessutom den fjärde
prototypen av den handbyggda mopeden att utvecklas i samarbete
med marockanska, internationella och småländska hantverkare,
i dialog med Smålands näringsliv. Målet är ett glokaltillverkat
elektriskt fordon som på sikt kan ersätta det vanligaste färdmedlet
i Marocko: den plagierade, importerade, massproducerade, bensindrivna mopeden. Utställningen binder samman de tre spår som
undersökts inom ramen för Nya Småland. Samtidigt skapas ett
möte mellan det globala och det lokala som ifrågasätter storföretagens hegemoni på fordonsmarknaden på ett sätt som närmast
kan liknas vid Davids kamp mot Goliat.
   I ett Ted Talk 2013 fastslog van Hove att ”hantverk är för industrin vad animism är för religionen – det är modern, urmodern”.
Och visst blir det uppenbart när vi närmar oss de omsorgsfulla
detaljerna hos föremålen i denna utställning – att de utstrålar en
egen kraft. Plötsligt sker en märklig vändning där kopian framträder
som original och originalet som kopia.
  Jonatan Habib Engq  vist, utställningens curator och
   Nya Smålands konstnärlige ledare
  Elna Svenle, museichef Vandalorum
   Tack till Fries Museum, Leeuwarden, Nederländerna
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Detalj Ús Heit (Claas Jaguar OM422 V8), 2018 / 2019
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Éric van Hove har utvecklat en kosmopolitisk känsla som är högst
påtaglig i hans konstnärskap. Han arbetar i flera genrer och olika
medier, bland annat installation, performance, text, fotografi,
video och skulptur. Han har besökt minst 150 länder och skapat
utmanande verk på plats i över 100 av dem. Hans kreativa praktik,
intellektuella nyfikenhet och djupa engagemang i många av
dagens brännande frågor – till exempel klimatförändring, social
orättvisa, kapitalism, politiska dogmer och intolerans – speglar en
socialt medveten konstnär som ständigt känner av strömningarna
i sin samtid. Handgjorda skulpturer är hans nuvarande favoritmedium. 2014 gjorde van Hove den banbrytande V12 Laraki, en
smyckad och exakt replik av en Mercedes-Benz V12-motor S-600,
som idag ingår i samlingen vid Dartmouth Colleges Hood Museum
of Art i New Hampshire i USA. Skulpturen tillverkades av olika
lokala hantverksmaterial från Marocko och pekade på en ny riktning i van Hoves konstnärskap. För det första var den slutpunkten
för det kringflackande som kännetecknat hans tidiga konst. För
det andra var V12 Laraki startpunkten för hans nuvarande samarbetsinriktade syn på konstnärligt skapande.
  Före V12 Laraki intresserade sig van Hove för förgänglighet

och kosmopolitism som konstnärliga metaforer – rörlighetens
betydelse och konsekvens för konstformens eller konstverkets produktion och mottagande. På det stora hela är hans praktik kontextspecifik i motsats till platsspecifik, i bemärkelsen att platsen inte
är en förutsättning för hans konst. Men hans tidiga kringflackande
livsstil ledde till att han skapade flyktiga verk eller prototyper till
mer permanenta verk där tillkomstländerna fanns med i beräkningen. Sedan dess har hans arbete mer präglats av beständighet
och förankrats i Fenduq, en omskrivning av funduq – det marockanska potpurri av kommers och verkstad där han jobbar med
sitt team av lokala hantverkare. Det som produceras i van Hoves
ateljé är inte specifikt lokalt eller autentiskt, även om det samtidigt
är det – och mer därtill. Det är en mix av gammalt och nytt, lokalt,
nationellt, transnationellt och globalt. Ett mångkulturellt konstföremål som blandar gammal och samtida teknik och speglar marockanska, maghrebska, afrikanska och europeiska uttryck. van Hove
är naturligtvis inte den första konstnär som driver en verkstadslik
ateljé – men han kanske är först med att anställa traditionella
hantverkare som behandlas som konstnärer och medskapare till
det utförda konstverket. Jag menar att det som blir resultatet
av van Hoves nuvarande upplägg är ett komplicerat bricolage som
inlemmar konst, hantverkskunnande, tradition, samtid, socialt
entreprenörskap, utopi och idealism.
   van Hoves samarbetsinriktade praktik befinner sig i gränslandet
mellan vad han själv kallar ”levande hantverk” och samtidskonst.
Med levande hantverk avses praktiker som är centrala för det
moderna livets framåtskridande – i motsats till det ramverk av
kulturarv och tradition som används för att marknadsföra hantverksindustrin till turister. van Hove beskriver sina skulpturer som
socioekonomiska föremål just på grund av deras förhållande till
hantverket, en levande tradition med tre miljoner utövare i Marocko,
dvs 20 procent av landets arbetskraft, med ett alldeles eget regeringsdepartement. I så gott som varje marockansk familj finns en
hantverkare – och alltså är det möjligt att skriva marockansk
familjehistoria med hjälp av hantverkstraditionen. I handelskvarteren – soukerna – i gamla städer som Fez, Casablanca, Rabat och
Marrakech ser man tydligt hur skickligt marockanska hantverkare
tillverkar läderföremål, broderier, dekorativa mattor, kakelplattor,
möbler och smycken. van Hove bejakar det traditionella system
av nätverkande som utgör grunden för konsthantverket i Marocko.
Och samtidigt vidgar han nätverkets funktion till att bli ett själv-
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försörjande kooperativ. Han ansluter marockanska hantverkare till
den formella industriella ekonomin, ger dem möjlighet till en
stabil inkomst och gör i slutänden en betydelsefull insats för den
lokala ekonomin, genom att likställa hantverk och konst. Han
pekar på en ny samhällsekonomi som omvärderar hantverket
och utvidgar dess viktiga potential för entreprenörskap. Men hur
hamnade han där?
   van Hove är en mästare på metaforer. I förordet till boken
Éric van Hove: V12 Laraki beskriver han hur han 2005 träffade en
före detta heroinist i lobbyn till ett lyxhotell i Dubai. Mannen
berättade om ett slumpmässigt möte med Cofánfolket i Amazonas
urskog och hur han bevittnat deras begravningsritual. De gamla
dör inte. När de är redo att göra sällskap med förfäderna börjar de
istället göra så att de blir ett med omgivningen genom att frossa
på blad tills de faller i koma. De anhöriga hittar kroppen, klär av
den och täcker den med honung. Kroppen bärs därefter långt in
i djungeln, läggs på en myrstack och äts sedan upp av eldmyror.
Det är en upplösningsprocess där naturen matas med kroppen,
atom för atom. För van Hove är det som återstår en levande idé,
en kulturell praktik eller form som inte dör.
   Samtalet i Dubai besvarade flera frågor för van Hove. För att
göra något betydelsefullt i konsten var det först och främst viktigt
att resa, förlora sig i andra kulturer, lära av berättelser av människor
från olika delar av världen, hitta en enande punkt som för dem
samman. Precis som Cofánfolket vill återföra kroppen till det
naturliga kretsloppet har van Hove sökt sig till hantverket för att
det förkroppsligar erfarenheter från vardagen. För det andra är
hantverket för honom en väg till det oglamorösa ursprunget för
människans produktiva förflutna – och dessutom underbygger det
hans kritik av den postfordistiska kapitalism som styr vår samtida
livsstil. Hantverket kring motorn blev en centraliserande myt
i hans sökande. I motorn sammanstrålar ett nätverk av relationer
mellan olika individer, kulturer och sociala erfarenheter. För van
Hove är den därför ett monument över människan.
   van Hove inspirerades av en dröm han haft om att skapa en
motor som skulle engagera det typiska hantverkskunnandet i hela
Afrika. Det var en vision han fick när han arbetade med smeder
i Senegal. Smederna smälte ner motorblock och gjorde om dem
till köksredskap, till exempel gafflar, skedar och knivar. Den här
sortens hantverksmässig återvinning är vanlig över hela Afrika.
I Kenya kallas fenomenet Jua Kali. Det är kiswahili för ”den heta

solen”. Överfört som metafor anspelar det på Kenyas informella
ekonomi, som består av hantverkare av alla de slag. Till en början
ville van Hove genomföra sin motorvision genom att ta avstamp
i den tidiga kenyanska statens aldrig förverkligade postkoloniala
ambition om lokal biltillverkning.
   Sedan dess är van Hove besatt av hantverksföremålet i sitt
skapande. Han har samarbetat med marockanska hantverkare för
att blåsa liv i sin utopiska vision om mångkulturell samling kring
vad jag vill kalla ”den sublima motorns kult”. V12 Laraki är den första av dessa motorer. Den inspirerades av historien om Abdeslam
Laraki, en lokal marockansk entreprenör och sportbilsfantast som
numera bor i Kalifornien. Laraki skapade Marockos första inhemska
lyxbil, men var tvungen att importera motorn från Tyskland. van
Hove slutförde Larakis vision genom att i samarbete med 57 lokala
hantverkare bygga en utopisk, icke-fungerande replik av exakt
samma V12-motor från Mercedes-Benz. Det utförda konstföremålet
erkänner Larakis satsning men är framför allt en hyllning till marockanskt hantverk och industri och en lovsång till en arbetarklass
vars modernitet ofta förbises i Marocko. V12 Laraki består av 59
lokala material och vittnar även om van Hoves begåvning som
arbetsledare. Trots sin ställning som outsider har han lyckats sammanföra de olika individernas kompetenser, kreativitet, tekniska
sofistikation och kunskap om lokala hantverksmaterial.
   De senaste årens produktion omfattar handgjorda, detaljerade
repliker av motorer och motordelar, prototyper till mopeder, samt
en ombyggd Mercedes-Benz 240D, och van Hove pekar på en vision
där det hantverksmässiga möter det industritillverkade. Hans
verk avslöjar konstnärsaktivistens önskan om att uppvärdera det
handgjorda, och vältrar sig i detaljrikedom, vackert hantverk och
samtida konceptuell konst.
   Hans verk är gjorda av en mängd olika lokala material som
används av marockanska hantverkare, till exempel vitt cederträ
från Mellanatlas, rött cederträ från Högatlas, valnötsträ, citronträ,
apelsinträ, ebenholts från Makassar, mahogny, tuja, marockansk
bok, rosa aprikosträ, pärlemor, gul koppar, förnicklad koppar, röd
koppar, smidesjärn, återanvänt aluminium, nysilver, silver, tenn,
koben, getben, malakit från Midelt, agat, grön onyx, tigeröga,
taroudantsten, sandsten, röd marmor från Agadir, svart marmor
från Ouarzazate, vit marmor från Béni Mellal, rosa granit från
Tafraout, gethud, kohud, lammhud, harts, kohorn, bockhorn,
ammoniter (fossiler) från paleozoikum från Erfoud, ourika-lera,
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glaserade terrakottaplattor med geometriska mönster (zellij), grön
glasyr från Tamegroute, målarfärg, bomull, arganolja, kork,
henna, skräppa och kamelben. Detta är några av de material som
man påträffar i van Hoves mäktiga skulpturer, tillverkade för hand
med stor skicklighet i sirlig perfektion.
   I senare verk har van Hove och hans medarbetare tonat ned
den hantverksornamentik som tidigare kopplade skulpturerna till
turism och tradition. Nu fokuserar de på koncisa och precisa kreativa strategier där de förverkligade och förvandlade motorformerna gestaltas som ren konst. Med andra ord ligger nu tyngdpunkten mindre på det överflödiga och rikt utsmyckade. Istället
framhävs renheten och materialiteten hos form och idéer. Estetisk
känsla har sedan dess blivit ledordet. Och kanske är det den här
gränslinjen som skiljer hantverk från konst och som är så närvarande i tidigare verk som V12 Laraki och D9T. På den tiden var
både van Hove och hans medarbetare mer intresserade av att förnya hantverkstraditionen eftersom det var den som gav upphov
till konsten och utgjorde grunden för den mekaniserade industrin.
Ändå skulle man kunna påstå att konstnären och hans medarbetare
i sitt fokus på formens renhet nu eftersträvar precision – den tekniska innovationens heliga graal.
   Den klara och rena formens lämplighet för teknisk innovation
är omisskännlig i The Mahjouba Initiative, ett projekt som skiftar
tyngdpunkten från dekorativ kopiering till faktiska motoriserade
bruksföremål. Det rör sig om en moped – ett av marockanernas
vanligaste transportmedel. Projektets mål är att revolutionera
transportsektorn i Marocko och bygga upp en inhemsk mopedindustri genom att samarbeta med det lokala nätverkssystemet
som hantverket i landet vilar på. 2015 gjorde van Hove den första
prototypen, Mahjouba I, som hämtade sin grunddesign från den
billiga kinesiska elmopeden Beswag. Mahjouba är ett gammalt
arabiskt kvinnonamn som härstammar från ”mahjoub” som i folkmun betyder ”att dölja helighet bakom en slöja”. Som van Hove
antyder är det ordets bokstavliga betydelse – ”avslöjad” – som
beskriver The Mahjouba Initiative, med den hantverksmässigt
byggda mopeden som vill lyfta på slöjan och visa det marockanska
folket den potentiella kraften i det egna hantverkskunnandet i
modern tid. Den visuellt slående Mahjouba I är eldriven och till
90 procent tillverkad för hand av lokala material som röd och gul
koppar, kamelben, cederträ, harts, tenn, återvunnen mässing och
aluminium samt getskinn. Sedan den första prototypen har van

Hove byggt flera versioner av sin robusta moped, med fokus på
avskalad formgivning och mekanisk precision. The Mahjouba
Initiative är banbrytande inom hantverkets och konstens område
och är en lockande förebild för en samhällsengagerad praktik som
återuppfinner hjulet. Men dess främsta styrka är den humanistiska –
hur man skapar en hållbar inkomstkälla för fattiga grupper i världen
med försörjningsmöjligheter baserade på deras begåvning samt
en ekonomisk modell som är lokalt kontrollerad.
   van Hove reser ett monument över det sociala jaget genom att
omvärdera förhållandet mellan konst, hantverk och entreprenörskap. Han formulerar ett nytt slags partnerskap mellan det handgjorda och det industriella, där det första inte längre är underordnat
det andra, utan båda förs samman i en ny och hållbar ekonomisk
modell. Det handlar dessutom om att faktiskt hitta en socioekonomisk roll för konsten – som destabiliserar idén om det ensamma
och självständiga geniet och istället bygger på det sociala imperativet om samhälleligt samarbete. Avslutningsvis har van Hove
inlett ett nytt kapitel i det marockanska hantverkets historia under
2000-talet, där han uppfinner en konstnärlig vokabulär som öppnar
för nya tolkningar och gestaltningar av den mekaniska formen.
Det kan få oanade och långvariga konsekvenser under kommande
decennier eller till och med sekler.
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  Ugochukwu-Smooth C. Nzewi
   Steven and Lisa Tananbaum Curator in Painting and Sculpture
   Museum of Modern Art, New York
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D9T (Rachel’s Tribute), 2015

12

ÉRIC VAN HOVE

FENDUQ

13

V12 Laraki generator, 2013
Fries Museums samling, Leeuwarden,
Nederländerna, förvärvad med hjälp av
Mondriaanfonden.
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Detalj D9T (Rachel’s Tribute), 2015

16

ÉRIC VAN HOVE

FENDUQ

17

Al’Atlassi (Wright R-790 Whirlwind), 2019
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Process Ús Heit (Claas Jaguar OM422 V8), 2018 / 2019
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Ús Heit (Claas Jaguar OM422 V8), 2018 / 2019
Fries Museums samling, Leeuwarden, Nederländerna, förvärvad med hjälp av Aegon,
BankGiro-lotteriet, Mondriaanfonden, VSB-fonden, Fund 21 och Fries Museums Vänner.
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Dorigin, 2016
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Mahjouba I, 2016
Fries Museums samling, Leeuwarden,
Nederländerna, förvärvad med hjälp
av Mondriaanfonden.

Team Fenduq
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Mahjouba II, 2016
Samlingen Mu.ZEE, Oostende, Belgien
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   Éric van Hove: Fenduq
   1 februari – 27 september 2020
  Vandalorum
Éric van Hove föddes 1975 i Algeriet. Han växte upp i Kamerun
som son till ingenjörer involverade i utvecklingsprojekt. När han
var 14 år återvände familjen till Belgien. Efter studier vid École
de Recherche Graphique i Bryssel reste van Hove till Japan, där
han tog sin magister- och doktorsexamen i kalligrafi vid Tokyo
Gakugei University respektive Tokyo University of the Arts. Han
är idag bosatt och verksam i Marrakech i Marocko. Han har ställt
ut på bl.a. Ueno City Art Museum, Tokyo; Marrakech Biennale;
Institut du Monde Arabe, Paris; Mu.ZEE, Oostende; Frankfurter
Kunstverein, Frankfurt; och Fries Museum, Leeuwarden.
Text: Ugochukwu-Smooth C. Nzewi, Jonatan Habib Engqvist,
Elna Svenle
Curator: Jonatan Habib Engqvist
Redaktör: Elna Svenle
Koordinator: Johanna Berg
Grafisk form: Stefan Engblom
Tryck: Hylte Tryck
Foto: Anders Bergön s. 4–5, 12–13, 19, 23–25, 28–30,
Kettja Allard s. 14–15, Lieven Geuns s. 1, 16–17,
Jan Bensliman s. 18, 20–22, Badr El Hardag s. 26, Alessio Mei s. 27
Utställningen är ett samarbete med Fries Museum i
Nederländerna och sker inom ramen för det interregionala
projektet Nya Småland.
Tack till Samya Abid, Ugochukwu-Smooth C. Nzewi,
Nathalie och Wouter Barendrecht, For Arts Sake, Mu.ZEE,
Geneviève De Vriendt samt Skeppshultcykeln.
Vandalorums utställningsverksamhet möjliggörs av
Kulturrådet, Region Jönköpings län, Värnamo kommun och
Vandalorums Partners: Hamrin, Liljedahl, Svenstig.
© Vandalorum
Skulpturvägen 2, Värnamo
www.vandalorum.se
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