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Gemensamt för höstens konstnärer i Vita Kuben är att ingen av 
dem bor i det land som de föddes och spenderade sin uppväxt i. 
Gemensamt är också hur de förhåller sig till minnen och gränser. I 
ett av Elham Roknis tidigare videoverk låter hon en vän som besöker 
Teheran filma barndomskvarteren samtidigt som hon i realtid 
vägleder vännens promenad. Det blir ett samtal dem emellan 
och Elhams minnen blandas med vännens intryck och de båda 
tidsperioderna krockar med varandra på ett sätt som hennes konst 
ofta gör. I utställningen Finding the Edge på galleri Norenhake 
sågade Meriç Algün itu kontinenterna och de trasiga kanterna 
symboliserade både krossade gränser och ett separerat begär. 
Dessa ämnen tar hon med sig i utställningen i Vita Kuben men här 
utgår hon från Istanbuls förlorade fikonträdgård. Sophie Vuković 
har bott i tre olika världsdelar och i filmen Shapeshifters brottas hon 
med känslan av rotlöshet och hur det formar dig som människa, 
medans hon i filmen Mothers Milk berättar om en mor/dotter-
relation och hur kroppen fungerar som bärare av minnen. Minnen 
som kan föras vidare till nästa generation. 

Common for the artists´ exhibiting in Vita Kuben is that none of 
them live in the country in which they were born and spent their 
childhood. Common is also how they relate to memories and 
boundaries. In one of Elham Rokni’s previous video works, she lets 
a friend who visits Tehran film her childhood neighbourhood while 
she remotely guides her friend’s walk. It becomes a conversation 
between them and Elham’s memories are mixed with her friends’ 
impressions and the two periods of time collide with each other in a 
way that her art often does. In the exhibition Finding the Edge at the 
Norenhake gallery, Meriç Algün cut the continents with a saw and 
the broken edges symbolized both broken boundaries and a desire 
that is shattered. She takes these subjects with her to the exhibition 
in Vita Kuben, but here she is emanating from Istanbul’s lost fig 
garden. Sophie Vuković has lived in three different continents 
and in the movie Shapeshifters she struggles with the feeling of 
rootlessness and how it shapes you. In the film Mothers Milk she 
looks at a mother/daughter relationship and how the body is the 
bearer of memories that can be passed on to the next generation.



Elham Rokni 

Elham Rokni b. 1980 in Tehran, lives and works in Tel Aviv-Jaffa, 
Israel.

Elham Rokni mostly works with video and drawing and lately 
she has combined them. In her recent practice, she finds herself 
preoccupied with connecting her personal experience as an 
immigrant to urgent political and ethical issues. She regards the 
migration of asylum seekers and refugees to Israel as a continuation 
of other waves of immigration to this country. More specifically, 
Elham is interested in the actions and notions of accessibility and 
free movement in relation to the dialectical development of the 
globalised world. Namely, on the one hand– in the free movement 
of goods, services, and a limited number of people, and on the 
other hand– in fortified nations and communities, surrounded by 
separation walls and other barriers and the subjects of racism and 
fear.

Born in Iran in 1980 just after the Islamic Revolution, Elham Rokni 
grew up in Tehran and immigrated to Israel at the age of nine. 
Today she lives and works in Tel-Aviv. She is a graduate of Bezalel 
Academy’s BFA (2007) and MFA (2010) programmes and is a 
professor at the Bezalel Academy art department since 2013.
Studio grant holder at Iaspis in Stockholm spring  2019. 



Elham Rokni  f. 1980 i Teheran, bor och arbetar i Tel Aviv-Jaffa i 
Israel. 

Elham Rokni arbetar i huvudsak med video och teckning och har 
under senare tid även kombinerat dessa tekniker. I sin praktik 
försöker hon koppla ihop sina egna upplevelser som invandrare 
med angelägna politiska och etiska frågor. Immigranterna 
och asylsökarna som kommer till Israel betraktar hon som en 
fortsättning på andra invandringsvågor till landet.  Mer specifikt 
är hon intresserad av handlingar och begrepp som har att göra 
med tillgänglighet och fri rörlighet i relation till den dialektala 
utvecklingen av den globaliserade världen. Det vill säga, å ena 
sidan, fri rörlighet för varor och tjänster, samt ett begränsat antal 
människor, och å andra sidan länder och gemenskap som omges 
av murar och andra typer av barrikader och präglas av rasism och 
rädsla.

Elham Rokni föddes i Iran 1980 just efter den islamiska revolutionen 
och växte upp i Teheran. Som nioåring utvandrade hon till Israel. I 
dag bor och arbetar hon i Tel-Aviv. Hon har kandidatexamen (2007) 
och masterexamen (2010) från Bezalel Academy, där hon sedan 
2013 är professor vid universitetets konstinstitution. Elham hade 
residence på Iaspis i Stockholm våren 2019. 



The Crier 2007–2018 
Video 45.10 min

The Crier is a video installation comprised of ten segments filmed 
in different places between 2007 and 2018. Each year, the artist 
would direct her father as he cried while listening to the song If 
One Day, by the Iranian singer Faramarz Aslani. Her father, an 
immigrant, exiled from Iran to Ashdod about thirty years ago, 
becomes emotional every time he hears the song and weeps in 
front of the camera. In Israeli society, the sight of a grown man 
crying is not an acceptable image and exceeds the customary 
representations of masculinity. Whereas, in Iranian society, the 
image of a man crying attests to sensitivity and emotional depth 
and is not considered a sign of weakness. Rokni believes that the 
preservation of cultural memory is one of the anchors for preserving 
the identity of the immigrant.

The Seven Abdulkarims 2018
Video 22 min

This project by Elham Rokni follows her research into the role of 
folktales in creating memories and identity – especially for refugees 
and immigrants – within the context of Israeli society. These stories 
have a double presence: On one hand, they are manifestations of 
cultural expansion within Israeli society and therefore have been 
registered by Rokni to be part of the Israel Folktale Archives (IFA) at 
the University of Haifa. On the other hand, the stories have become 
the main component of Rokni’s artistic research, manifested in a 
book, video and drawings. In The Seven Abdulkarims video, the 
stories commingle with each other and with the bleak reality of 
migrants / refugees – a recurring theme in African folk tales – 
creating a kaleidoscope of motives and figures that travel from 
one story to the other. In her practice, Rokni connects her personal 
experience as an immigrant to urgent political and ethical issues.

still from: The Seven Abdulkarims  



The Crier 2007–2018
Video 45.10 min

The Crier är en videoinstallation bestående av tio sekvenser 
filmade på olika platser mellan 2007 och 2018. Varje år har Elham 
Rokni filmat sin far när han lyssnar på sången If One Day, av den 
iranska sångaren Faramarz Aslani. Hennes far, som emigrerade 
från Iran till Ashdod för trettio år sedan blir rörd till tårar var 
gång han hör sången och gråter framför kameran. I det israeliska 
samhället är en gråtande man inte riktigt accepterat och anses 
inte maskulint, medan det däremot i det iranska samhället står 
för känslighet och inte alls ett tecken på svaghet. Rokni tror att 
bevarandet av det kulturella minnet är av stor vikt för att bevara 
sin identitet.

The Seven Abdulkarims 2018
Video 22 min

I detta projekt fortsätter Elham Roknis undersökande av minne 
och identitet genom att hon tittar på berättandet/ sagornas roll 
speciellt i relation till flyktingar och deras situation. Berättelserna 
menar hon har en dubbel betydelse: de är manifestationer av ett 
kulturellt fält inom det israeliska samhället och hon har därför 
registrerat berättelserna i Israel Folktale Archives (IFA) på Haifas 
Universitet. De är också en viktig komponent i hennes konstnärss-
kap, manifesterade i en bok, video och teckningar. I videon The 
Seven Abdulkarims blandas sagorna med varandra men också 
med flyktingarnas verklighet – som ett kaleidoskop i vilket motiv 
och figurer hoppar från en berättelse till en annan.



Meriç Algün
Meriç Algün was born in 1983 in Istanbul but now lives and works in 
Stockholm. In her art she often touches themes such as nationality, 
borders, translation and bureaucracy by examining a specific 
subject or phenomenon. You find many layers in the works and they 
talk about several different things at the same time eg. parallels 
between the continents’ separation and the origin of human desire. 
In conjunction with her degree exhibition, she did a project in 
Stockholm’s city library under the name The Library of Unborrowed 
Books, where she exhibited the library’s never borrowed books.



Meriç Algün är född 1983 i Istanbul men bor och arbetar numera 
i Stockholm. I sin konst berör hon ofta teman som nationalitet, 
gränser, översättning och byråkrati genom att granska ett specifikt 
ämne eller företeelse. Man hittar många lager i verken och de talar 
om flera olika saker på samma gång till exempel paralleller mellan 
kontinenternas separation och ursprunget till människans begär. 
I samband med sin examensutställning gjorde hon ett projekt på 
Stockholms stadsbibliotek under namnet The Library of Unborrowed 
Books, där hon ställde ut bibliotekets aldrig utlånade böcker.

Meriç Algün, The Orchard of Resistance, 2018, mixed media installation. 
Photo: Åsa Lundén, Moderna Museet. Courtesy of the artist and Galerie Nordenhake.



Det centrala Galata-området i Istanbul var år 100 e.Kr en lantlig 
fruktträdgård. På plats där letade Meriç Algün efter de symboliska 
resterna av denna förlorade plantage. Liksom i många andra verk, 
närmade hon sig sitt ämne på ett undersökande sätt. Hon gick runt 
metodiskt och fotograferade fikonträd, som idag växer mellan 
kullerstenar på innergårdar och parkeringsplatser i området. Att 
vandra runt i området på detta sätt som kvinna, väckte många 
reaktioner– särskilt bland män. I en anteckningsbok skrev hon 
ner vad hon såg under sina promenader och reflekterade över 
upplevelsen av att bli bevakad. 

Samtidigt forskade Meriç Algün om fikonet, och det visade sig 
finnas många kopplingar till vad hon upplevde på sina promenader. 
Fikon är en ”falsk frukt” som befruktas av en speciell geting. 
Blommorna är unisexuella och i moderna plantager hålls han- och 
honträd separerade för kontrollens skull och för att öka skörden. 
I kulturhistorien har fikonblad använts för att täcka könsorgan på 
målningar och skulpterade kroppar och själva frukten anses vara 
sensuell med erotiska undertoner.

Dessa associationer tillsammans med konstnärens intryck från 
Galata-området utgör grunden för installationen The Orchard of 
Resistance, som handlar om det offentliga rummet, ett förlorat 
paradis och det patriarkala samhället.

Meriç Algün, The Orchard of Resistance, 2018, mixed media installation. 
Photo: Åsa Lundén, Moderna Museet. Courtesy of the artist and Galerie Nordenhake.



The central Galata neighbourhood in Istanbul was a rural fig tree 
orchard in 100 AD. During a stay there, Meriç Algün looked for the 
symbolic remnants of the lost plantation. As in many other works, 
she approached her subject in an investigative manner. She walked 
around methodically photographing the fig trees that today grow 
between the cobblestones, in courtyards and on parking lots in 
the area. Moving around in the area as a woman provoked a lot of 
reactions, particularly among men. She wrote down in a notebook 
what she saw during her rambles and reflected on the experience of 
being watched.

At the same time Meriç Algün conducted research on the 
common fig, which proved to have many connections to what she 
experienced on her walks. The fig is a “false fruit” that is fertilised by 
a certain type of wasp. The flowers inside the fig are unisexual and 
in modern plantations the male and female trees are kept apart for 
the sake of control and to increase the size of the crop. In cultural 
history, fig leaves have been used to cover the sexual organs of 
painted and sculpted bodies and the fruit itself is considered to be 
sensual with erotic undertones.

The fig’s different associations and the artist’s impressions from 
the Galata area form the basis of the installation The Orchard 
of Resistance, which deals with public space, lost paradise and 
patriarchal society.



Sophie Vuković
Sophie Vuković is a filmmaker and artist based in Stockholm. Her 
practice is between the documentary and the fictional and she 
has previously investigated the construction of identity, intimacy 
and migration. Her short film 09: 55-11: 05, Ingrid Ekman (2015) 
was repeatedly acclaimed at film festivals around the world. Her 
feature film debut Shapeshifters (2017) explores migration and 
belonging beyond national borders in a hybrid documentary form. 
Shapeshifters was nominated for a number of awards and was 
recognized in connection with the Swedish cinema release in the fall 
of 2017. Her films have been shown at film festivals, TV and cinemas, 
as well as at art galleries, for example at Konsthall C and at 
Moderna Museet where she was one of the artists who participated 
in the Moderna Exhibition 2018. The film installation Mother’s Milk 
(2019) is her thesis from the Royal Institute of Art and was awarded 
Bonniers Scholarship.

I samarbete med Umeå 
Europeiska Filmfestival 
visar Vita Kuben:



Sophie Vuković är filmskapare och konstnär med bas i Stockholm. 
Hennes praktik rör sig mellan det dokumentära och det fiktiva 
och hon har tidigare undersökt konstruktionen av identitet, 
intimitet och migration. Hennes kortfilm 09:55-11:05, Ingrid 
Ekman (2015) blev flerfaldigt prisad på filmfestivaler världen 
över. Hennes långfilmsdebut Shapeshifters (2017) undersöker 
migration och tillhörighet bortom nationsgränser i en hybrid 
dokumentär form. Shapeshifters nominerades till ett flertal priser 
och uppmärksammades i samband med den svenska biopremiären 
hösten 2017. Hennes filmer har visats på filmfestivaler, tv och 
biografer, såväl som på konsthallar, bl a på Konsthall C och på 
Moderna Museet där hon var en av konstnärerna som medverkade 
i Modernautställningen 2018. Filminstallationen Mother’s Milk 
(2019) är hennes examensarbete från Kungl. Konsthögskolan och 
tilldelades Bonniers Stipendium.

still from Mothers Milk, photo Milja Rossi



Filminstallationen Mother’s Milk (2019) är en poetisk formulering 
av en mor-dotter relation, där vardagliga betraktelser vävs ihop 
med gester som är både ömsinta och våldsamma för att skapa en 
gripande och eftertänksam undersökning av idéer kring omsorg. 
Filmen tar avstamp i den omhändertagande kvinnokroppen som 
är i ständig rörelse genom olika typer av reproduktivt arbete i en 
hemmamiljö. Hushållsarbete, barnomsorgsarbete – en sekvens av 
repetitiva handlingar och gester som aldrig verkar ta slut. Titeln 
Mother’s Milk hänvisar till det som ofrivilligt förs vidare och ärvs 
från en generation till nästa. 

Filmen projiceras på en duk gjord i latex som verkar störa 
projektionen och försvårar därmed möjligheten till enbart ett 
sammanhängande narrativ. Projektionen läcker över dukens 
kanter och ut på väggen bakom den och skapar ett mellanrum 
mellan de två projektionerna av samma bild. Latexduken är fäst 
på två C-stands i metall – ljusutrustning som används till film och 
fotoinspelningar, som föreslår idén om “staged domesticity” och 
könsrollernas performativa egenskaper. 

Moderna Museet Installation, photo Jean Baptiste Beranger



The installation Mother’s Milk (2019) is a poetic formulation of a 
mother-daughter relationship, where everyday considerations are 
interwoven with gestures that are both tender and violent in order 
to create a touching and thoughtful study of ideas about care. 
The film takes off in the caring female boddy that is in constant 
motion through various types of reproductive work in a home 
environment. Housework, childcare – a sequence of repetitive 
actions and gestures that never seem to end. The title Mother’s Milk 
refers to what is involuntarily passed on and inherited between one 
generation and the next.

The film is projected on a canvas made of latex which seems to 
interfere with the projection and thus disrupts the possibility of just 
one coherent narrative. The projection leaks over the edges of the 
canvas and onto the wall behind it, creating a space between the 
two projections of the same image. The latex canvas is attached 
to two metal C-stands – light equipment used for film and photo 
shoots, which suggests the idea of “staged domesticity” and the 
performative characteristics of gender roles.

still from Mothers Milk, photo Milja Rossi
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Elham Rokni
30.8 - 28.9

Meriç Algün
11.10-16.11

Sophie Vuković
26.11 - 1.12

Drink & Draw 
3.12

Öppet i samband med föreställningar på Norrlandsoperans scener.

Övrig tid se norrlandsoperan.se eller Vita kuben på Facebook. 
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