
KONSTVANDRING
SUBTOPIAS UTOMHUSGALLERI

I den här guiden är alla verk i Subtopias utomhusgalleri grupperade 
utefter hur de är placerade i området. Ni kan börja med valfri sida 
och leta er fram med hjälp av kartorna och beskrivningarna. Lycka 
till med konstjakten!

Subtopias utomhusgalleri tog sin början 2011 när den världsberöm-
da konstnären ROA, tillsammans med Stockholmsbaserade Scarlett 
Gallery, sökte en vägg att måla på i Stockholmsregionen. Sanna-Li-
sa Gesang-Gottowt tipsade om Subtopia och vi tackade naturligtvis 
ja till en av hans svartvita muralmålningar.
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ROA | BELGIEN | 2011 
(Under trappan)
ROA var den konstnär som startade Subtopias 
utomhus galleri. Hans målningar finns över hela 
världen, bl.a. i New York, Zaragoza, London och 
nya Zeeland. Motiven är alltid svartvita, ibland 
med färgstarka inslag. Han målar ofta djur som 
hör hemma på platsen där han målar. Här i 
Subtopia är djuret en grävling.

KOLLEKTIVET LIVET | SVERIGE | 2014
(Inomhus, våning 5)
Väggmålningen är ett abstrakt mönster som 
Andreas Blom, en av medlemmarna i Kollektivet 
Livet, arbetat med i många år. Mönstret är 
krönt med en fyrklöver av hjärtan vilket är en 
vanlig symbol inom gatukonst. För Andreas står 
symbolen för kärlek och för hur det är när man 
letar fyrklöver - de går inte att hitta när man 

PABLO DELGADO | MEXICO | 2013
(Väggsockel baksidan, inomhus våning 1 m.fl.)
Inspirationen till Delgados figurer i Subtopia 
kommer från hans första intryck av Sverige 
som ”a clean place”. När Delgado väljer motiv 
googlar han ord som leder till nya ord tills han 
hittar de bilder han vill arbeta med. Han väljer att 
göra sina figurer små, bl.a. för att han tycker att 
litenhet är den storlek världen behöver. 

SAADIA HUSSAIN | SVERIGE | 2014
(Dörren, en trappa ovan ROAs målning)
Sadia Hussain arbetar med konst i offentliga rum 
eftersom hon menar att vissa budskap behöver 
skrikas ut på en stor vägg. Verket hon har skapat 
i Subtopia är en symbolbild där hon hävdar sin 
identitet som kvinna, svensk och muslim. Bilden 
handlar om hur hon ser på världen och hur den 
ser på henne. 
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AMARA POR DIOS | SVERIGE | 2016
(Vägg bredvid övre entrén)
Amara Por Dios är från Stockholm men 
bor i London. Hon hämtar inspiration från 
sitt chilenska ursprung och Sydamerika. 
Målningarna är färgstarka och föreställer 
ofta mönstrade ansikten som för tankarna till 
forntida kulturer från olika delar av världen.
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LOLA | SVERIGE | 2009
(Korsningen Albyvägen - Rotemannavägen)
Lola är en grupp konstnärer som ofta arbetar 
med offentlig utsmyckning. Medlemmarna är 
även verksamma vid Konstfack och driver galleri. 
2009 skapade de ett landmärke åt Subtopia i 
form av en gigantisk arm som fungerar som både 
belysning och riktmärke. Armen är en (förstorad) 
kopia av cirkusartisten Fefe Deijfens arm.

HOODSFREDSFESTIVALEN | 2006
(Muren längs med Rotemannavägen)
När tidningen Gringo tillsammans med Subtopia 
anordnade Hoodsfredsfestivalen fanns bland 
annat en graffititävling på programmet. Bl.a. 
denna mur målades av ett tiotal konstnärer. 
Väggen har fått stå i det närmaste orörd sedan 
dess. Vem som vann är tyvärr bortglömt!

LOLA

GRAFFITIVÄGG

P

Ålderm
annavägen

Albyvägen

Gångväg mot T-bana

Subtopias
huvudbyggnad

Gångväg mot Hangaren 

Rotem
annavägen 

KNUT LARSSON | SVERIGE | 2014
(Muren längs med övre trappan)
Knut Larsson är serieskapare och konstnär. 
Han tycker att serier och graffiti är som syskon, 
seriebilderna har hoppat ur tidningarna och 
hamnat på väggar och gator istället. Inspirationen 
till målningen i Subtopia var murens form. Han 
beskriver det som att hans spöktåg redan fanns 
där med skorstenar och allt, resten var bara att 
fylla i.

LOTT ALFREDS | SVERIGE | 2014
(I ett träd)
Lott Alfreds vill med sin neonkonst synliggöra 
symboler som vi alla delar och som visar den 
skaparförmåga vi har. Under 2014 arbetade 
Lott med ett projekt som handlade om vad som 
syns i den offentliga miljön, där barn ofta är 
underrepresenterade. Neonlövet är en förstoring 
av en teckning av en pojke från Alby. 

VER TISOY | SVERIGE | 2015
 (Muren längs med nedre trappan)
Utöver konst och scenografi har Ver Tisoy arbetat 
med unga och kultur sedan 80-talet. I Subtopia 
har han målat en älva som symboliserar barnet 
som kan skapa något ur kaos och är första delen 
av en triptyk. Att målningen hamnat i Subtopia är 
ingen slump, Ver Tisoy tycker platsen står för just 
ung kreativitet.

SIT | HOLLAND | 2013
(Muren vid gräsmattan)
SIT har en bakgrund i reklambranschen. Idag 
använder han sin konst till att lyfta fram vad 
han tycker är rätt och fel i samhället. Målningen 
i Subtopia föreställer greyhounds som jagar en 
fiktiv kanin och inspirationen kom just från SITs 
erfarenhet av att ha varit en del av ”the rat race” 
som han kallar sin tid inom reklambranschen.
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VEGAN FLAVA | SVERIGE | 2017
(Dörr längst in i prång)
Vegan Flava beskriver sin konst som visuell 
aktivism. Han vill lyfta fram en ömsesidig 
existens av natur, djur och människor. Han 
ifrågasätter vår kulturs normer och traditioner 
som styr konsumtion, produktion och identitet. 
Naturen läker och tar hand om oss under 
våra promenader och vistelse i den. Varför 
kan inte omsorgen vara ömsesidig?
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SHORA DENHAVI | SVERIGE | 2016
(Lilla huset)
Shora Denhavi är konstnär från Stockholm och 
ordförande i Graffitifrämjandet. I Subtopia ville 
hon hitta bortglömda ”obrukliga” platser som hon 
kunde få skänka lite kärlek. Valet föll på det lilla 
huset som hennes organiska mönster nu klättrar 
runt. Hon ville att de mjuka krypande formerna 
skulle bryta husets statiska tillstånd.

ZIGGY | SVERIGE |2015
(Dörr)
Ziggy är en av de första graffitimålarna i Sverige. 
Här i Subtopia har han skrivit sina djupaste 
hemligheter på ett språk han hittat på själv. 
Skriften är målad lager på lager, där det innersta 
lagret består av den hemligaste hemligheten. 
Och det ska gå att tyda! Subtopia fick även några 
av Ziggys klassiska dödskallar (baksidan av 
spöktåget).

ALIAS | TYSKLAND | 2014
(2 st lilla huset, elskåp och nära trapporna)
Alias började som graffitikonstnär men övergick 
senare till att arbeta med stenciler. Bilder av 
utsatta och sorgsna barn har blivit hans signum. 
Det är dock inte alltid barnets historia han vill 
berätta, istället kan man se hans verk som 
samhällskritiska kommentarer.

NIPPONPOP | SVERIGE | 2015
(Stupränna och elskåp vid trapporna)
Nipponpop arbetar med pop art inspirerad 
av Japan. Hon uppskattar att måla utomhus 
eftersom människor kommer fram och pratar 
och tycker. Subtopia har fått figuren Nonna, en 
hyllning till att hon blivit mormor. Nonna finns på 
två platser, den ena är en återvändsgränd så att 
de som går vilse får en trevlig överraskning. 
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CROSSIE | STORBRITANNIEN | 2014
(Under ena brovalvet och inomhus våning 1)
I Crossies bilder kan man spåra en stor 
fascination för bevingade varelser av olika 
slag. Hon målar ofta fjärilar i starka färger. Ett 
annat återkommande tema är sagor. Crossie vill 
utmana den traditionella synen på hur graffiti ska 
se ut. För henne handlar det om frihet och hon 
ser graffitimålandet som en politisk handling.

SHAI DAHAN | USA/SVERIGE | 2013
(Sidan av entrén Studio 3 och bron)
Återkommande hos Shai Dahan är hybrider 
mellan stilar och tekniker. Här låter han sin egen 
bakgrund inom graffiti smälta samman med 
det förrförra sekelskiftets livsstil i en personlig 
version av en gentleman. Mitt emot har han 
skapat en fågel tillsammans med barn. Shai är 
initiativtagare till streetartfestivalen No Limits.

PUPPET INDUSTRIES | SVERIGE | 2015
(Bron)
Istället för att måla utanpå en yta vill Puppet 
trycka in sina verk i verkligheten. Han arbetar 
mycket med så kallade grids, där han skapar 
figurer och världar utifrån rutmönster. Målet är att 
pressa mönstret och ”låsa upp” det. I Subtopia 
har Puppet griddat en hel bro, en plats han gillar 
på grund av dess symbolik.
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