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Bakgrund 

 

Jag heter Sarah Nakiito och är född 1983. Jag är född i Uganda och kom till Sverige som flykting tilsammans 

med mina syskon 1993. Förutom en uppväxt på diverse flyktingförläggningar i norduppland och senare i 

fosterfamilj bor jag sedan 2004 i Malmö. Färg, form och mönster är utmärkande i mitt skapande. 

Jag hämtar inspiration från naturen, min uppväxt, min omgivning men framförallt från andra skapande 

kvinnor. Jag började arbeta med textilier och mönster runt 2007-08 när jag väntade barn och letade efter 

miljvänliga textilier med mönster som förmedlade ett formspråk från de traditioner jag haft runt mig i min 

uppväxt. Jag har sedan dess utvecklat mitt konstnärskap och har, förutom konst- och hantverksutbilningen 

på Malmö Tillskärarakademien, utövat autodidaktiska studier med inslag av lärlingsperioder hos den 

malmöbaserade grafiska designern Lena Blohmé. Idag arbetar jag i första hand med traditionella 

trycktekniker och textila naturfärgningsmetoder. Ni finner idag min konst främst på stora dukar (olika 

tekniker av textiltryck) och på färgstarka kläder samt bruksföremål. 

 

 

C V 

 

Utställningar & Projekt 

 

2019 Okt "THREE"- lansering av ny kollektion, Kollektion i material såsom juteväv, plast, 

 Moriska paviljongen, Malmö  metall och andra billiga och återvunna 

    material. Kollektionen ifrågasätter 

    textilindustrin och användningen av dyra och 

    otillgängliga material. 

  

 

2019 April 6 - May 6 Beijing Times Square Art Museum, Kina Grupputställning 

 

2019 April 6-19  Gradually Shifted Acceptance,   "Vi lämnar utrymme att kommentera och 

 Alta Art Space, Malmö av Meteor  förhålla sig till den rådande världspolitiska 

 International. (grupputställning) situationen." Curatorer: Marko Cesarec, 

    Tamara de Laval 

2019 Mars 8-10 Art lab Gnesta, Handlingsplan  Inbjuden till att medverka i konstprojektet för 

 Ledningsgrupp: Sebastian Dahlqvist, att motverka ett segregerat konstfält som Art 

 Macarena Dusant & Ulrika Flink    Lab Gnesta & Konstfrämjandet Stockholm

    bedriver. 

 

2019 Feb-Dec "Den Här kroppen", Inkonst,   Performanceverk med SYSTERIA om det som 

 Malmö och Fringefestivalerna i de nordiska inte hände under #Metoo. Och om de 

 länderna. Flera platser tillkommer. berättelser som inte hördes. 

   

  

2019 Feb-Nov Metoo-der, Skånes Konstförening, Malmö  Förändringsarbete för kvinnliga konstnärer. 

 konsthall, Moderna Muséet (Malmö), Ett samarbete mellan kvinnliga konstnärer i.  



 Norrtälje konsthall. Flera platser tillkommer. Malmö och konstkollektivet SYSTERIA. Det blir 

    en serie konstnärsintervjuer, "artist-talks" och 

    utställningar. SYSTERIA planerar att

    genomföra performanceverk under året. 

       

2018 Dec 31 "Ring klocka, ring"- medverkan i ett Filmen är en kollektiv insats av METOOD- en 

 videoverk. Idé och regi: Emie Eva-Marie Elg arbetsgrupp i Malmö för förändringsarbete 

    inom konstområdet. METOOD verkar för att 

    förhindra trakasserier och övertramp, 

    exponera informella maktstrukturer och 

    krossa tystnadskulturen inom konstvärlden. 

  

2018 Dec 15 African Diasporic Talks,   Medarrangör till konferensen som del av 

 conversations on Beauty, Blackness & projektet "Migration Memory Encounters" och 

 States of being. Panel: Black Art in samtalsledare till panelsamtalet tillsammans 

 Contemporary Times, Malmö konsthall med Cecilia Germain,  Makda Embaie & 

    Fatima Moallim. 

    

2018 Dec Avantgarde #6, Kollektivet Prekariatet,  SYSTERIA medverkar med ett kollektivt verk. 

 Malmö.   Akryl på bomull 150cmx200cm  

  

2018 Nov Konsten att agera!, Moderna Muséet,  SYSTERIA ger kritik till konstvärlden och till de 

 Stockholm   med makt över konstnärers finansierings- 

    samt visningsmöjligheter. Videoverk. 

  

2018 Okt Konstfack, Stockholm.   Separatistisk utställning för konstnärer som 

 Samordnare: Emma Dominguez rasifieras. 

 

2018 Okt/Nov Weekly Mass!, Skånes konstförening, Malmö. "Weekly Mass! aims to be a series of lecture-

    performances, text-based or text-inspired 

    performances within constructed settings, 

    focused on ideas and mechanisms related to 

    consolation. It calls upon possible 

    deconstructions and reinterpretations of any 

    form of religiously or spiritually structured 

    rituals... The performances may be a point of 

    departure for us to lament and understand, 

    more and more, how we embody or are 

    affected by words, language and 

    interpretations..." (Grupputställning) 

    Curator: Simona Dumitriu 

 

2018 Koltour, KF-Huset, Nordmaling  Curator: Gallery Koltour (grupputställning) 

 

2018  Recognition of New Artistic Voices,  Inbjuden efter en "Open Call"- ansökan 

 Dounan Art Museum, Kunming, Kina  Kunde ej medverka pga. bristande 

    finanser. 

2018  Malmö universitet, Panelsamtal,  Inbjuden- kunde dock ej medverka 

 Tema: hållbarhet och produktion  

 

2018 Moriska paviljongen, Malmö  Modevisning, lansering ny kollektion- 

    smycken 



2017 Systeria (grundare)  Konstkollektiv för kvinnliga konstnärer 

    oberoende av disciplin. Syftet är att stärka 

    varandra då vi gemensamt upplever en 

    systematisk utsatthet samt skapa 

    gemensamma utställningar utifrån specifika 

    teman. Vi har alla bakgrund i queera, 

    antirasistiska och feministiska rörelser och har 

    dessa samlade erfarenheter som 

    utgångspunkt i kollektivets arbete. Gruppen 

    arbetar oftast med performance som verktyg i 

    undersökande av för gruppen relevanta 

    frågor. Baserat i Malmö.  

 

2017 Konstrundan, KAOS, Södra Mellby. 

2017 Art from the Heart, Wip:Sthlm,   Historisk grupputställning med enbart 

 Stockholm   kvinnliga afrosvenska konstnärer. Publikrekord 

    för Wip:Sthlm. 

2017 Gallerinatten, Mitt Möllan, Malmö.  Utställning tillsammans konstkollektivet 

    Systeria. 

2017 Sofielunds kollektivhus, Malmö   Textiltryck (naturfärgning). Inbjuden till en 

    separatutställning av de boende. 

2017  Moriska paviljongen, Malmö   Modevisning/show- damkollektion 

2016 Sofielunds kollektivhus, Malmö   Textiltryck (naturfärgning). Inbjuden till en 

    separatutställning av de boende. 

2016  Stockholm Fashiom Week, Kista Nod  Modevisning, lansering ny kollektion- 

    damkläder. 

Curatorsuppdrag/Utställningsguide/Undervisning 

2018 No Country Like, Skånes konstförening, Malmö.  Titeln erbjuder möjligheten att själv fortsätta 

    meningen och på så vis undersöka rörelser, 

    tillhörighet och reflektera över politiska 

    förändringar som styr möjligheterna att 

    migrera, överskridandet av gränser, 

    etablerandet av dem och vad språket förmår 

    dölja. Curatorer: Tawanda Appiah, Simona 

    Dumitriu 

2016  SF, Barn och Ungdoms Filmfestival (BUFF) Samtalsledare för barn- och ungdomsgrupper 

    om migration, krig och flykt.  

2015  Malmö folkhögskola   Lärare inom inredning, färg, form och textil 

2009 Föreläsare    Föreläsningar och workshops runt om i landet 

    rörande teman för antologin  

    ”Afrikansksvenska röster”. 

2008 ABF   Studiecirkelledare afrikanskt författarskap och 

    afrikansk litteratur. 



2007-2008 BIV/BIS    Pedagogisk verksamhet för ensamkommande 

    flyktingbarn.  

Projekt i egen regi  

 

2017 Betong54 (grundare/konstnärlig ledare) Kulturellt centrum för Malmös skapande 

    och kreativa personer att kostnadsfritt hålla 

    och erbjuda workshops/höguppläsning/ 

    kurser/bokcirklar/live-podd inspelning i 

    stadsdelen Sofieund. Platsen fungerar som 

    butik, ateljé och galleri för lokala konstnärer.  

2016 Sofielunds kollektivhus, Malmö  Modevisning- damkollektion 

2008-2010 Malmö Fria (medgrundare)   Verksamhet för social-, etisk och hållbar 

    konsumption med butik, galleri och bokförlag 

    (Notis förlag). 

2007 Kalunji Design (grundare)  Egen verksamhet med modedesign,

    inredning, tapetsering samt accessoarer. 

Utbildning  

 

2010/11  Mönsterkonstruktion/Direktris   Malmö Tillskärarakademin, 

     Malmö 

2009 Master kurs: Socialt arbete och sociala   Malmö Universitet, Malmö 

 interventioner i mångkulturella miljöer. 

2006-2007 Afrikakunskap     Österlens Folkhögskola, 

     Tomellia 

2004-2008 Fil. kand: Språk-Migration-Globalisering (160p)  Malmö Universitet, Malmö

 Inrikt. Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) 

   

Medlemskap  

2017 Gallery Koltour 

Koltuor är en förening som arbetar med att lyfta fram och samla konstnärer som rasifieras som icke-vita 

(People of Colour). Målet är att skapa parallella scener för att öka representationen (intersektionellt) i 

konstvärlden. Galleri Koltour är en plattform som ger P.o.C.-konstnärer plats till att dela sina perspektiv 

genom konsten och tillsammans bidra till att forma en alternativ scen till den existerande konstscenen. 

2016-2017 KAOS, konsthantverksgalleri, Södra Mellby. (Jurybedömt medlemskap) 

Media 

2018 Nov 18  SR P4-Söndagar med Stina Wollter "Stina och Sarah om det långsamma 

  skapandet".  

2018 Mars 23  KONSTNÄREN #1 2018 Om Systeria 

http://www.kro.se/content/konstn%C3%A4ren-1-2018
http://www.kro.se/content/konstn%C3%A4ren-1-2018
http://www.kro.se/content/konstn%C3%A4ren-1-2018
https://www.trafikverket.se/contentassets/7db8d64ff9aa42cca5631d897e0f90d8/trv_fp_ansokan_om_anpassat_kunskapsprov.pdf


2018 Januari 31  E-on Magasin #1 av Anna Hellsten. "Modevärlden törstar knappast efter ännu 

  mer modemärke, det måste kännas vettigt".  

2018 Januari 22  Sydsvenskan av Carolina Söderholm. "Nu är det dags att skapa 

  metooder"! 

2017 Mars 12  Malmö Lokaltidningen av Ida Eriksson. "Sarah syr "slow" 

2017 Februari 23 Intervju i SR P4 Malmöhus  "Hon vill att vi klär oss gladare..."  

2017 februari 10 Sydsvenska av Kristin Nord. "Mode är politik. Jag är en queer svart skapande 

  person som bor i Sverige."    

2017 February 08 Tidningen Hallå/Sydsvenskan av Cecilia Lindberg."Sarah Nakiito vill sätta färg 

  på catwalken"      

 2017 December 30 Sydsvenskan av Jonas Gillberg. ”Det bästa jag har gjort är att säga upp mig 

  från min fasta heltidstjänst" 

2017 December 08 Kultwatch av Macarena Dusant. "Historisk utställning- Art from the heart 

2016 November 08  Fashion9one1 av Aysha Jones "Prints to hide your winter blues!

  

Övrigt 

2015-nu: DJ 

2012-2015  Arbetsförmedlingen, Malmö  Handläggare inom Arbetslivsinriktad rehabilitering  

2011 Malmö opera, Malmö Kostymateljé, produktion av kostymer till operans 

   uppsättningar   

2011 Frilansuppdrag  Skräddare, mönsterkonstruktör, föreläsare. 

2009 Notis förlag  Afrikansksvenska röster (red. A. Kolade Stephens) 

 

http://malmo.lokaltidningen.se/nyheter/2017-03-12/-Sarah-syr-slow-342014.html
http://www.sydsvenskan.se/2017-02-08/sarah-nakiito-vill-satta-farg-pa-catwalken
http://www.sydsvenskan.se/2017-02-08/sarah-nakiito-vill-satta-farg-pa-catwalken
https://www.sydsvenskan.se/skribent/jonas-gillberg
https://kultwatch.se/2018/01/24/art-from-the-heart/
https://kultwatch.se/2018/01/24/art-from-the-heart/
https://kultwatch.se/2018/01/24/art-from-the-heart/
https://kultwatch.se/2018/01/24/art-from-the-heart/
https://kultwatch.se/2018/01/24/art-from-the-heart/
http://fashion9one1.com/prints-to-hide-your-winter-blues/
http://fashion9one1.com/prints-to-hide-your-winter-blues/
http://fashion9one1.com/prints-to-hide-your-winter-blues/

