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Jani Ruscica (f. 1978) kombinerar ett brett spektrum konstnärliga uttrycksformer i sin produktion: rörlig bild, 
skulptur och performance för en dialog med bild, ljud och språk. Ruscica tillverkar sina mångdimensionella 
verk i samarbete med yrkesfolk och experter från många olika områden. Hans tvärkonstnärliga arbetssätt 
präglas av ett analytiskt och kulturantropologiskt grepp. Via sina verk diskuterar Ruscica frågor kring efterlikning 
och betydelserelationer. Betydelsefullt är inte enbart det som gjorts synligt; även diffusa skuggområden och 
mellanrum får en lika stor betydelse. 
 
Verket som gett utställningen dess namn, kortfilmen Human Flesh, studerar hur sinnesförnimmelser kan förmedlas 
genom språk, gester, former, ljud och bild. Filmen utspelar sig i ett vitt rum där proportionerna mellan 
människor och objekt blir oklara. Verket Fold in and Fall Flat består av en s.k. direktmanipulationsdocka samt 
en 3D-animation. Verkparet utforskar dels kroppens förmåga att efterlikna och föreställa, dels förskjutningar 
mellan olika former. Den stora dockan kombinerar skulptur och teater, medan åter den dockliknande gestalten i 
animationen förvandlas till en virtuell surrogatkropp. Det tredje utställda verket består av träreliefer och träsnitt 
som föreställer antropomorfa bokstäver. Varje människoliknande skrivtecken representerar ett visst material och 
en viss färg: p är platina, a är alabaster och r är rost. 
 
Gemensamt för utställningsverken är att de studerar teman och element som vi känner igen från Ruscicas 
tidigare produktion: det performativa, det materiella och det skulpturala samt mellanstadierna mellan olika 
uttryckssätt och tillstånd. Verken genomsyras av en human och utforskande approach, tidvis kryddad med 
humor. I grunden handlar de om kommunikation: om förmedling av betydelser och erfarenheter – och om hur 
krävande det är – samt om hur ett budskap, ett tecken eller ett objekt som ryckts loss från sitt normala 
sammanhang öppnar nya perspektiv och tolkningsmöjligheter. 
 
Finsk-italienska Jani Ruscica har studerat skulptur vid Chelsea College of Art & Design i London samt 
mediekonst vid Bildkonstakademin i Helsingfors. Under de senaste åren har han haft separatutställningar i 
Finland, i andra europeiska länder och i Nordamerika, exempelvis på Connecticut Art Gallery, galleri Otto 
Zoo i Milano, Museet för nutidskonst Kiasma i Helsingfors samt CIRCA Projects i Newcastle. Dessutom har 
Ruscica deltagit i många grupputställningar, däribland: The Studio for Arousing Tools, M HKA, Antwerpen; 1st 
Riga International Biennial of Contemporary Art, Riga; Kroppsbild, Wäinö Aaltonens museum, Åbo; Triple 
Point of Matter, Fondation Fiminco, Paris samt Passengers, Salon Dahlmann, Berlin. Hans verk har också visats 
på talrika internationella filmfestivaler. År 2018 tilldelades Jani Ruscica Finska Konstföreningens William 
Thuring -huvudpris. 
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