Daniel Jouseff
Flags

Daniel Jouseff föddes i Växjö 1975 och flyttade till Stockholm 2003 där han fortfarande bor och arbetar. Han hittar sin inspiration hos
de stora mästarna som Pablo Picasso, Martin Kippenberger och Sigmar Polke. Jouseff tar upp teman för identitets- och
kulturforskning, något som format hans bakgrund. Jouseffs föräldrar kom ursprungligen kommer från Palestina, och har sedan flyttat
till Sverige, vilket skapat Daniels nyfikenhet kring utforskande av betydelsen av sitt ursprung. Konstnären har haft flera
soloutställningar och han deltog i grupputställningen Kaplan Art Expo och år 2017 utställde han på den internationella
konstmässan, Pop Austin International Art Show i Texas. I mars 2018 höll han sin första soloutställning i Italien med titeln FLAGS,
(kurator Louise Hamilton) på Mucciaccia Contemporary.
Installationen ”Flaggor över Gränser” som först visades på Bar Brillo handlar om hans identitet som third culture kid, det som ofta
benämns som andra generationens invandrare. Han hör hemma i mer än en kultur och söker efter uttrycket för sin identitet. Konstverket i form av en flagga och installationen är en del av Daniels pågående arbete Flags. Att skapa sin egen flagga är för Daniel
Jouseff att skapa sitt eget hem. Daniel menar att flaggor vinner över gränser. Inte sällan genom historien har flaggor använts för att
symbolisera något större än ett land och en kultur. I motsats till vad man kanske tror är många av Europas och världens flaggor en
symbol för förening, inte avskildhet.
Vad betyder det att tillhöra något? Hela Daniel Jouseffs liv har varit en sökande efter identitet. Med frågor som ”Vem är jag, var
kommer jag ifrån?” Daniel Jouseff är född och uppvuxen i ett land men hans arv är från ett annat.
”Per definition hör vi inte till någon speciell plats, men vi är hemma på många ställen. Jag har alltid sett flaggor som den ultimata
symbolen för var mitt hem är. Men även om jag har många hem och många flaggor, så känner jag att inte en enda är representativ
för mig. För att kunna tillhöra, behöver jag verkligen en flagga. Min egen flagga. De flaggor som var mest närvarande för mig när jag
växte upp, den palestinska och den svenska, blev min inspiration i sökningen av min egen symbol. ”Flaggor” är resultatet av min
sökning efter mitt hem, min identitet.
- Daniel Jouseff
Flaggor över gränser är Daniels bild av den universella flaggan som är till för vem som helst, från var som helst. En flagga med
måtten 3*4,5 meter visas nu i Växthuset på Taverna Brillo.
För Daniel handlar det om att få så många som möjligt att tillsammans korsa gränser, ju fler som passerar en gräns, desto mindre
betydelse får gränsen.
”En person som korsar en gräns kan bli skjuten. Men hundra som korsar densamma kan omkullvälta den”
- Daniel Jouseff
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