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Konstkollo 2021.

ATT SKAPA RUM FÖR KREATIVITET

Vi befinner oss mitt i en dynamisk social förändring och genomlever enorma utmaningar – från
en pandemi till klimat- och ekologisk kris. Inför
sådana ”konsekvensfrågor” kanske vi tänker att
det är toppen att Wanås Konst har skapat 500
kvadratmeter för nya kreativa verkstäder men…

De verktyg som den förhistoriska människan använde hade
ett tydligt syfte, att skapa och dela mening för våra förfäder
genom symboler och bilder. Människor skapar konst eftersom
förmågan att uttrycka sig är avgörande för vår överlevnad,
vilket gör att vi kan bygga gemenskap och kommunicera våra
värderingar, i nuet och över kulturer och tid.

ingenjörer är kreativa pionjärer, vars modiga och djärva experiment ifrågasätter världen omkring oss. De tänker genom att
skapa och skapar genom att tänka – konfronterar osäkerhet,
identifierar möjligheter, formar nya framtider. Konst och kreativitet låter oss blicka mot nya horisonter, höja våra ambitioner,
tänja på gränserna för det som fanns tidigare.

”KONST – VAD ÄR VITSEN? ” Människans kreativa driv-

VAD KAN KONST OCH KREATIVITET GÖRA?

LIVET ÄR INTE VAD VI FÅR, DET ÄR VAD VI SKAPAR

Konst och kreativitet är centrala för människans framsteg
och är viktiga i alla aspekter av våra liv. Utan dem kan vi inte
utvecklas som samhälle. Uppfinningar och upptäckter driver
världen framåt. Utan fantasi eller innovation skulle det inte
finnas några nya idéer. Konstnärer, författare, dansare och
musiker tillsammans med vetenskapsmän, matematiker och

Konst ger oss lekfullt rum för självreflektion, kontemplation
och stort välbehag. Genom konsten kommer vi att förstå och
knyta an till oss själva, skapa mening i våra liv, forma vår
relation med världen och dela med dem omkring oss. I alla
samhällen är bildkonsten sammanflätad med…
Fortsättning på nästa sida!

KONSTPAUS
Inne eller ute, sött eller salt? Mitt ibland
konsten, designen och hantverket hittar du
Wanås Konst Café med ekologisk och lokal
producerad lätt lunch. Välj mellan bl.a. soppa, sallad och galette, eller fika och glass.
Caféet har både platser inomhus och en stor
uteservering.

Christer Strömholm, självporträtt, 1980-tal.

Foto Wanås Konst.

kraft för att uttrycka sig skiljer oss från andra arter. Konst
har alltid fungerat som en barometer för civilisationen och är
djupt rotad i mänsklighetens historia. Från de tidigaste kända
europeiska grottmålningarna, från över 30 000 år sedan,
fram till våra dagar har konst och kreativitet dokumenterat
och format mänskligheten.

Peter Linde Busk, Solaris under uppbyggnad.

MATERIALEXPERIMENT

VAR EGENTLIGEN BÖRJAR NÅGONTING?
Christer Strömholms mer sällan visade bilder

Konst och klimat – konstnären PETER LINDE BUSK och designgruppen NUMEN / FOR USE
presenterar konstprojekt som driver förändring genom materialutveckling. I nyproducerade
konstverk i skulpturparken och långlogen söker de hållbara alternativ med slingrande mönster, svindlande former och nya lösningar.

Mer info om besök, service och program på WWW.WANASKONST.SE

lyfts in i samtiden i mötet med andra konstnärskap: Annika Elisabeth von Hausswolff,

Aziz Hazara, Gosette Lubondo, Eric Magassa
och Eiko Otake med William Johnston.

Följ oss på Facebook

Dela upplevelsen på Instagram #WANASKONST

Pedagogik | Program

…musik och dans, poesi, sång och berättande, och formar
ritualer som markerar livets milstolpar, från födsel till död,
inom religion och politik. Med konst kan vi skapa nya möjlig
heter och upplevelser, underhålla oss själva och andra när vi
skapar vår väg i livet.

• Känna oss kopplade till samhället och minska ensamheten
• Stärka barn och unga, förbättra deras livssituationer
• Förbättra livskvaliteten för de som är sjuka
• Bygga samhällen där människor värdesätter öppenhet,
samarbete, hållbarhet och respekt
• Forma en bättre framtid och skapa den värld vi vill leva i

TÄNK DIG EN VÄRLD VI KAN:
...DEN VÄRLDEN ÄR HÄR OCH NU

Fördelarna med ett kreativt liv för socialt välbefinnande är
bevisade. Konst och kreativitet hjälper oss inte bara att
överleva, de låter oss frodas. Därför är tillgång till konst en

KONST OCH KREATIVITET ÄR HOPP!

Låt oss skapa! Wanås Konst har öppnat 500 kvadratmeter
för nyfikenhet och förundran. De yngsta till de äldsta, och
alla däremellan, är inbjudna att delta i inspirerande nya
program och engagerande aktiviteter där människor kan
mötas, utbyta och skapa. Så, ta chansen, var med, kreativiteten
är obegränsad, vi måste bara göra rum för den.
Pippa Couch, f.d. head of learning Yorkshire Sculpture Park

VAD HÄNDER OCH NÄR?

7 maj, kl. 10–17
invigning kl. 13
VERNISSAGE: Peter Linde
Busk & Numen / For Use.
7 maj, kl. 14–17
Kom och lek med jord:
En publik samling i Hage,
Råängen. Det första eventet av multidisciplinära
Byggstudio är en inbjudan
att gräva hål, leta efter

skatter och leka i leriga
pölar.
21 maj, kl. 13
Livräddare: Sara Stridsberg med Ingela Olsson
och Annika Elisabeth von
Hausswolff, moderator
Sinziana Ravini.
28 maj, kl. 10–16
Workshop för vuxna i
dekorationsmåleri:
Med konstnären Emma
Ekstam. Klassiska tekniker ges en modern twist
när abstraktion och en
kontrastrik färgsättning
får leda vägen. Inga förkunskaper krävs. Begränsat antal platser, först till
kvarn!
Pris: 1 200 kr inkl. entré,
material, fika/lunch. För
medlemmar i Wanås

10 sep
VERNISSAGE: När egentligen börjar någonting?
Christer Strömholm,
Annika Elisabeth von
Hausswolff, Aziz Hazara,
Gosette Lubondo, Eric
Magassa och Eiko Otake
med William Johnston.

Konstklubb och studenter:
1 050 kr inkl. material,
fika/lunch. Anmälan:
pedagogik@wanaskonst.se
senast 25 maj.
Åldersgräns 16 år.
6 juni, kl. 10–17
Kalas: Wanås Konsts
studio. Vi firar vår konstverkstad: nya lokaler som
utvidgar mötet med konsten för alla åldrar med
verksamhet av Wanås
Konst pedagogik. Öppen
workshop och tårta!

Jonas Hassen Khemiri och Ungdomsrådet framför Martin Jacobsons
Svanen.

oktober
Specialvisning av Marika
Wachtmeister. Återblick
i fokus: Charlotte Gyllenhammar, Ann Hamilton,
Jenny Holzer. Fördjupning
i tre av Wanås Konsts
stora installationer, alla
tillkomna 2002.

9–12 aug
Dagkollo: Med konstnären Mattias Bäcklin. Utforska konst genom natur
och natur genom konst!
Förtur för boende i Östra
Göinge kommun. För dig i
åldern 8–13 år.

LIVRÄDDARE

29 okt–6 nov,
alla dagar kl. 10–16
Höstlovsspecial:
Öppen workshop.
Mer info kommer!

Foto Perpixel.

Vi uppdaterar och fyller på WANASKONST.SE för aktuell info! Det går inte att
anmäla sig till allt än, men kontakta oss för frågor: INFO@WANASKONST.SE
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Livräddare är en serie tillfällen utformade av inbjudna författare och ett ungdomsråd. Satsningen inleddes i augusti
2021 med Jonas Hassen Khemiri. Projektets namn är
inspirerat av ett av hans Instagraminlägg där han listade
musiker som var lifesavers during a never ending year. På
Wanås samtalade han med författaren och litteraturkritikern Eva Ström, utifrån ett personligt val av texter och hade
Ana Diaz som särskild gäst.
Den 21 maj har Sara Stridsberg bjudit in andra som
inspirerar henne och som hon beskriver som en sorts vägvisare: skådespelaren Ingela Olsson och konstnären Annika
Elisabeth von Hausswolff. Moderator är Sinziana Ravini,
författare, konstkritiker och psykoanalytiker.
Ungdomsrådet var en grupp från Kristianstad och Östra
Göinge i åldern 14–19 år. Från augusti till december 2021
möttes de och tänkte och talade böcker och texter i samarbete med Wanås Konsts pedagoger och Kristianstad och
Östra Göinge bibliotek. De formade sitt evenemang, av unga
för unga med titeln Dear Dystopia you make me feel alive,
och bjöd in författarna Lizette Edfeldt och Mats Strandberg.
Genom arbetssättet fortsätter Wanås Konsts ambition
att placera den kreativa utövaren i centrum och i detta fall,
ge inblick i ett författarskap, stärka närvaron av och intresset för litteratur, läsande och berättelser. Litteratursatsningen Livräddare genomförs med stöd av Region Skåne. EM

Foto Mattias Givell.

2 apr–6 nov,
lördagar kl. 14
Guidade visningar: Möt
konsten med guide under
1,5 tim. För garanterad
plats, förboka på info@
wanaskonst.se.
Pris: 50 kr. Gratis för
medlemmar i Wanås
Konstklubb. Vi har också
20 min. introduktioner.
För tider, se hemsida!

WAN ÅS KO N S T # 2 2

mänsklig rättighet. Konst och kreativitet har aldrig behövts
mer än när man ställs inför allvarliga ”konsekvensfrågor”.

Foto Wanås Konst.

• Omfamna osäkerhet och utforska det okända
• Bygga självförtroende och en starkare självkänsla
• Bli exalterad av nya idéer, skapa minnen och lösa problem
• Avlägsna oss från det moderna livets hastighet och stress

Wanås

CHART. Foto Christian Hoyer.

WA N Å S KONS T # 2 2

ENGLISH

WANÅS KONST #22
REDAKTÖRER Elisabeth Millqvist, Astrid Trotzig
ART DIRECTOR Mattias Givell
LAYOUT Lotta Heinegård
ÖVERSÄTTARE Till engelska Suzanne Martin Cheadle,
till svenska Astrid Trotzig
TRYCK Litografen i Vinslöv
ISBN 978-91-984804-9-8
© Stiftelsen Wanås Utställningar, konstnärerna
och författarna
www.wanaskonst.se
ETT SPECIELLT TACK…
…till konstnärerna
Beatrice Alemagna, Peter Linde Busk, Annika
Elisabeth von Hausswolff, Aziz Hazara, Martin
Jacobson, William Johnston, Joanna Kotze, Gosette
Lubondo, Eric Magassa, Numen / For Use – Sven
Jonke, Christoph Katzler & Nikola Radeljković, Yoko
Ono, Eiko Otake, Anne Thulin
…till alla som arbetat med konstverken, gallerier och
samarbetspartners
Ralph & Kattis Edenheim; Emmanuel Feliu; Jenny Franke;
Folkuniversitetet Konst- och kulturutbildningar –
Emma Lekander, Samuel Millkvist, Hedda Olin, Emelie
Picha, Gustav Thorn; Galleri Bo Bjerggaard – Morten
Korsgaard, Jeanette Lindholdt Madsen; Peter Busk
Studio – Signe Glahn; Structor – Andreas Hansson;
Vanja Magic, Kresimir Pauk
…till alla långivare
Torben Christensen; Tine Huus & Bo Heide-Ottosen;
Susanne & Jesper Jespersen; Trine & Gunnar Kjems
TACK TILL Stiftelsen Wanås Utställningars
styrelse, grundaren Marika Wachtmeister, familjen
Wachtmeister, Wanås Gods med personal och Wanås
Restaurant Hotel med personal.
KONTAKT
Wanås Konst, Box 67, 289 21 Knislinge
Tel +46 (0)44 660 71 www.wanaskonst.se
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WANÅS SLOTT (6) har anor från 1400-talet

Säger man [WAAAANÅS] eller
[WANNNNÅS]? Wanås är en kombination
av orden: vatten och ås – det tidigaste omnämnandet är Watnaas. När den första borgen
byggdes på platsen var Skåne danskt och
på danska heter vatten vann, vilket talar för
[Wannnnås].

HÅLL UTKIK EFTER #mötvåraleverantörer på våra sociala
medier! Låt dig inspireras inför ditt nästa besök eller läs mer
om Wanås Konst Shop & Deli på vår hemsida.

Peter Linde Busks skulptur är möjliggjord med
särskilt stöd från Statens Kunstfond Danmark och
Hjalmar Wicanders fond
Wanås Konst Pedagogik WOOW stöds av Allmänna
Arvsfonden, Boverket, Barbro Osher Pro Suecia
Foundation, Lekolar, Länsförsäkringar Östra Göinge
Kristianstad, Wanås Konst Artlovers
SÅ HÄR GÅR
VI RUNT:
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WANÅS RESTAURANT HOTEL finns i
två parställda byggnader (5) från 1700-

WANÅS GODS AB producerar mjölk och
kött, alla produkter är KRAV-certifierade. På
gården finns totalt 1 000 kor, ungdjur och
kalvar. Nästan allt foder till djuren odlas på
godsets mark, där det också bedrivs växtodling, skogsbruk och jakt. wanas.se

och byggdes från början som en försvarsborg
med vallgrav, murar och borggård. Det fick
sitt nuvarande utseende i mitten av 1800talet. Slottet är en privatbostad och ägs
tillsammans med godset sedan 1750-talet
av familjen Wachtmeister.

Säg träskor och många tänker Skåne. Trakten runt Wanås har
en lång tradition av skotillverkning och på Heino Perssons
Toffelfabrik i Hjärsås har det tillverkats träskor från grunden i
tre generationer, träskor som bara blir vackrare och vackrare ju
mer du använder dem. Hos oss hittar du deras tidlösa modell
med träsula och obehandlat vegetabiliskt skinn.
Skåne kallas ibland Sveriges Normandie för sina många
musterier och äppelodlingar. Vånga Must är ett familjeföretag
som tillverkar ekologisk och KRAV-märkt äppelmust. Äpplena
odlas och handplockas på den soliga sluttningen av Vångaberget vid Ivösjön, olika årgångar ger olika smak och kan variera
från söt till syrlig beroende på äppelsort och mognad. Köp med
en flaska och njut av den på en bänk i solen eller hemma. KR

övrigt

WANÅS KONST drivs av den ideella
Stiftelsen Wanås Utställningar. Konsten
finns i skulpturparken (1), i långlogen
(2) och magasinet (3), och ibland i entré
logen (4) där även den pedagogiska
verksamheten finns – Wanås Konst studio.
I entrélogen finns också design- och hantverksshop och deli samt Wanås Konst
Café (4b) som serverar lätt lunch och fika
med platser inne och ute. Öppet som entré
logen. wanaskonst.se

talet, och erbjuder kreativa möten, konferens,
fest eller enskilda vistelser. Verksamheten
är influerad av råvaror och materialval från
platsen och drivs av Kristina Wachtmeister
AB. Endast bokningar. wanasrh.se.

SKÅNSKA SKOR OCH VÅNGA
MUST I WANÅS SHOP & DELI

STÖD
Wanås Konst stöds av Region Skåne, Kulturrådet,
Östra Göinge kommun, stiftelser och privata
sponsorer – Bilcentrumgruppen & Volkswagen,
Litografen i Vinslöv, Wanås Konst Artlovers, Wanås
Gods AB
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DRÖM STORT

WANÅS KONST 2022
CHEF/KONSTNÄRLIG LEDARE Elisabeth Millqvist
CHEF/PROJEKTUTVECKLARE Mattias Givell
AFFILIERAD CURATOR DANS Rachel Tess
INTENDENT & PROJEKTKOORDINATOR Malin
Gustavsson
ANSVARIG PEDAGOG Elin Magnusson
MEDIA & KOMMUNIKATION Görel Karlsson
ENTRÉ & BUTIK Kajsa Rolfsson
CAFÉ Anne Sehlstedt
RECEPTION Tina Hektor
KAMRER Joakim Hansson
TEKNIKER Micke Andersson
VAKTMÄSTERI Safar Ibrahimi, Eva Palm (park),
Jimmy Sandqvist, Oliver Sandqvist
UTSTÄLLNINGSTEKNIKER Anders Färdig
UTSTÄLLNINGSTEAM Lars Ola Bergqvist, Niklas
Hellberg, Linda Herrlin, Björn Johansson
PRAKTIKANT Erika Alm
GUIDER Erika Alm, Elisabeth Ekstam, Emma Ekstam,
Susanne Gehlert, Josefin Granqvist, Linda Herrlin,
Evelina Holmberg, Jens Lundberg, Nelly Nilsson
Nyberg, Ellen Pedersen
ENTRÉVÄRDAR & CAFÉ Raoz Adb, Masgina Berihu,
Linn Bovin, Aurora Dobra, My Ericson, Ahmed Yasin
Hemand, Elsa Herrlin, Saga Herrlin, Tomoko
Hilleskog, Safar Ibrahimi, Louise Jonasson, André
Kraul Jensen, Oliva Mengers, Seven Möllebro, Malin
Nilsson, Helen Persson, Mohamad Roni Qweider,
Ellen Rundberg, Rebecka Skåringer, Akram al
Sufyani, Alva Tillman, Olof Tillman
EXTRAPERSONAL Eric Fredriksson, Isak Gylling
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Verksamhetscheferna tackar Wanås Konsts team!

Ege

Forts.
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DIN ENTRÉ STÖDJER KONSTEN
OCH PEDAGOGIKEN!

Wanås Konsts personal i april 2022 vid Yoko Onos Skyladders, 1968/2011.

HAR DU TESTAT ATT GÖRA Jeppe Heins
stänkmålningar? Låtit färgen i metallskålen
aktiveras av ljudvibrationer, så att den
stänker ut på pappret den står på? I utställningen A Smile for You 2013 förvandlade
han konsthallen till en workshop och uppmanade besökarna att själva skapa med
hans teckningar, texter och målningar som
exempel på vad vi själva kunde göra. Två
år tidigare var det Yoko Onos instruktioner
som fick många att laga trasiga koppar,
klättra på stegen för att komma närmare
himlen eller hänga önskningar på äppel
träden som skördats och fyllts varje år sedan
dess. 2018 kunde den som gick i parken
samtala utifrån frågan ”Hur var din tid i
dag?” som del av Still Untitled av Xavier Le
Roy med Scarlet Yu eller låna ut sin egen
konst till Richard Johanssons folkkonstmuseum på hjul, parkerat mitt i anläggningen.
Wanås Konst och många konstnärer
har under flera år, i utställningar och
dansföreställningar, involverat besökare
i skapande. Vi arrangerar också lovverkstäder, lär känna varandra väl i ungdomsråd och tar emot tusentals skolbarn på
besök. Äntligen syns nu den satsning som
vi har jobbat hårt för – den pedagogiska
verksamheten får egna lokaler i den gamla logbyggnaden som en gång rymt kor,
sedan konst och fortsatt rymmer entré,
butik och café. Nu finns här verkstäder
med värme, så att bebisar kan krypa på
golvet och äldre kan trivas, rinnande vatten
att tvätta penslar och smutsiga händer i och
där är akustiken bra nog för svindlande,
roliga och allvarliga samtal. Lokalerna är

inte undanskymda utan centralt belägna
– vi vill att fler ska få möjlighet att delta i
någon form av kreativt skapande i samband
med sitt besök. Genom att göra, tänker vi,
och målet är att expandera besöket på Wanås
Konst, vad det är och kan vara, för och med
besökare i alla åldrar och därmed också
vidga idén om konst och utställningar.
Därför kombinerade vi utställning och
verkstad när vi återvände till vår passion
för bilderböcker och öppnade vårsäsongen
med Beatrice Alemagna, som gjort 42
bilderböcker och översatts till 17 språk!
Vi uppmärksammar Peter Linde Busks
första storskaliga utomhusskulptur med
en utställning av hans konst inomhus, som
kopplas till en öppen sommarverkstad där
du kan testa det material han experimenterat fram i sökandet efter mer miljömässigt hållbara materialval.
Den allt viktigare platsen för installationer under tak är långlogen, den enorma
höladan från mitten av 1700-talet vars
katedrallika rum använts för installatio
ner av Rachel Tess, William Forsythe,
Chiaru Shiota, Kyung Jin Cho, Santiago
Mostyn, Martin Jacobson och Kimsooja.
I år fyller Numen / For Use utrymmet med
en gigantisk installation av nedbrytbar
tejp. Utanför byggnaden finns ett annat
konstverk. Den nedfällda luckan som en
gång var intag för hö kan ses utifrån, den
gjorde Anne Thulin till en monokrom
målning 1994 med titeln Ultra Marin, som
nu visas igen. Hon adderade väldigt lite och
samtidigt väldigt mycket genom att introducera en färg som inte finns på platsen.

Ombyggnationen av lokalerna sker med
stöd av medel från Arvsfonden, Boverket,
Länsförsäkringar, Barbro Osher Pro Suecia
Foundation och privatpersoner och tack
vare viktiga, värdefulla rekommendationer
från Region Skåne och Östra Göinge
kommun. Byggprojekt tar tid, vi har
väntat på material och halvledare, vi har
planerat om och om igen. Fina hantverkare
har byggt och kommit med nya lösningar,
det har varit kämpigt för alla och roligt
på många sätt. Vi har kunnat inreda med
hjälp av Lekolar, experter på lärmiljö,
som får lokalerna att fungera för många
på olika sätt, vi har testat funktioner med
unga och gamla och fått tips på vägen.
Stiftelsens styrelse har helhjärtat stöttat
planerna sedan 2015, engagerat andra
och haft tålamod med en slingrig väg mot
målet. Vi lånar titeln på höstens fotoutställning i skulpturparken, Var egentligen
börjar någonting? och svarar: vi minns
det nästan inte längre – och vi vet inte
var det slutar, om det slutar. Men häromåret skrev Johanna Koljonen ett förord i
guideboken: Platser som Wanås kan bara
existera för att människor drömmer. Slott
är drömmar. Jordbruk är drömmar. Konst
är drömmar. Att förvalta ett arv innebär ett
ansvar för tidigare generationers arbete
– allas vars arbete byggt upp en plats som
Wanås. I varje ny tid, nya perspektiv. Vad
kan en plats som denna bli?
Wanås Konst fortsätter att drömma
stort. Vad de nya lokalerna blir vill vi
skapa tillsammans med er besökare.

2022

WANÅS KONST – CENTER FÖR KONST OCH LÄRANDE
producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar
synen på samhället. Förutom den permanenta samlingen,
visas omfattande tillfälliga utställningar utom- och inomhus,
med tillhörande program med visningar, konstnärssamtal och
workshoppar för en bred publik. Wanås Konst producerar
platsspecifik internationell samtidskonst och lärande med
nyskapande och tillgänglighet för alla som ledord.
I skulpturparken och den permanenta samlingen finns ett
70-tal platsspecifika verk i landskapet, som skapats särskilt

Elisabeth Millqvist & Mattias Givell

för Wanås Konst av konstnärer såsom Igshaan Adams, Jenny
Holzer, Yoko Ono och Ann-Sofi Sidén. Skulpturparken har
årligen cirka 80 000 besök och cirka 10 000 barn och unga
deltar i konstpedagogiska aktiviteter.
Wanås Konst drivs av den fristående ideella Stiftelsen Wanås
Utställningar. Marika Wachtmeister grundade verksamheten
1987 och ledde den fram till 2010. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth Millqvist och Mattias Givell.
Verksamheten finansieras genom statligt, regionalt och
kommunalt stöd, egenintäkter samt privata fonder och sponsring.

WA N Å S KONS T # 2 2

PETER LINDE BUSK
OCH NUMEN / FOR USE
KAN KOMBINATIONEN AV KUNSKAP OCH KREATIVITET KOMBINERAS
och vara en del i det förändringsarbete som måste ske kopplat till klimatkrisen? I flera pågående forskningsprojekt dokumenteras konstens roll i
hållbarhetstransformationer. I sommarens konstprojekt söker Peter Linde
Busk och Numen / For Use efter hållbara alternativ i utförandet av sina
arbeten, de testar, gör om och experimenterar.

Nya projekt

Nya projekt

Foto Mattias Givell
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KONSTVERK SOM
NY KUNSKAP
I DEN 50 METER LÅNGA logbyggnaden på

Wanås sträcker sig tejplinjer från fästpunkter, lager på lager, sammanlindade bildar
de tentakler, tunnlar. Fästpunkterna ger
formen som definieras av hur mycket varje
del bearbetas. Formen är inte konstruerad
digitalt i förväg utan bildas analogt genom
görande. De spretande linjerna i huskroppen
visar olika stadier av processen, hur strukturen har påbörjats. De tydliggör också
arkitekturen med bärande och vilande element och öppningar. Vid byggnadens södra
gavel är luckan, som en gång var ett intag
för hö och halm, nedfälld och låter ljuset
strömma in. Inomhus är det möjligt att både
betrakta och använda strukturen – gå in i
den och omslutas av den.
Namnet på industridesignkollektivet
Numen / For Use delar upp gruppens arbete
i det faktiska praktiska och det översinnliga
som uppfattas med förnuftet, som får
betecknas av Numen. Båda delarna finns
parallellt, men arbetet började med det an
vändbara, For Use, och uppdrag för ledande
möbeltillverkare. Nikola Radelković beskriver gruppens koncept som att sudda
ut barriären mellan design, arkitektur och
scenografi, att låta allt vara likställt, som en
lekplats för att testa idéer i förhållande till
olika uppgifter. 2008 bjöd en koreograf in
gruppen att arbeta med en scenografi, som
utvecklades till en idé om något som skulle
registrera eller dokumentera dansarnas
rörelse. De använde tejp och materialets
möjligheter skapade nyfikenhet. Sedan dess
har de utvecklat användningen till rumsliga
installationer bestående av en sorts självgenererande, biomorfa och kokongliknande
former, som påminner om hur larver väver
silke och spindlar nät. Formerna har vuxit
och blivit broar som förbinder byggnader.
Ofta behövs liten mängd material fastän ,

Peter Linde Busk, The Generous Gambler, 2019, helbild och detalj. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard.

de kan fylla en hel byggnad. Parallellt med
förtjusningen över materialets möjlighet
förblev frågan för Numen / For Use: Hur
förhålla sig till tejpens miljöpåverkan?
Tejptillverkare uppmärksammar gärna
att miljömärkt tejp inte innehåller misstänkt hormonstörande ämnen, parfymer,
nanopartiklar och farliga lösningsmedel,
och berättar därmed på samma gång vad
tejpen kan innehålla. Återbruk är en viktig
aspekt i miljöarbete och lägre miljöpåverkan i fråga om tejp handlar ofta om att den
är tillverkad av förnyelsebar råvara. Det är
hisnande, skräckinjagande fakta att plast
finns överallt, i alla världsdelar, på havsbotten och i luften vi andas, rentav i våra
kroppar. Hoten från plastföroreningar är
många och delvis okända. I Sverige, med
välutvecklat retursystem (över 200 flaskor

per person pantas per år), är försäljningen av
petflaskor överväldigande cirka 600 miljoner
flaskor per år – och tillverkningen ökar.
Numen / For Use har arbetat med alternativ som rep och nät som kan återanvändas, men tidigt i arbetet med tejpen inledde
de en dialog med en tillverkare för att utveckla materialet. Företaget testade – fungerade det att tejpen inte längre var elastisk? (nej); att den inte längre var genomskinlig? (nej); att den var häftande på båda
sidor? (nej). Tio år efter starten har arbetet
resulterat i en biologiskt nedbrytbar tejp. Installationen Tape Wanås är den andra gjord
av materialet, den första gjordes 2019. Den
nedbrytbara tejpen leder till nya frågor –
den kommer inte vara lösningen men den är
en del av ett utforskande av alternativ, ett
resultat av att inte nöja sig.

I augusti 2018 besökte Peter Linde Busk
Wanås; det är så konstverken börjar, med
ett besök på platsen. En månad senare hade
han en idé till ett konstverk i skulpturparken.
Ett år senare, under ett möte i Köpenhamn
2019, visade Linde Busk pumpor av lera, i
samma storlek som halloweenpumpor, med
rikt bearbetad yta som stilistiskt går att
känna igen från hans målningar, reliefer,
grafik och collage. Linde Busk blandar
det föreställande och det abstrakta i sina
konstverk. Ofta står en eller flera karaktärer
i centrum. De är vilda och gäckande, narrar,
kungar eller mytologiska väsen klädda i
hattar, masker, utrustade med horn och
svärd. Händer och fötter gestikulerar,
förstoras och delar av figurernas kläder
inkorporeras i bakgrunden och blir del av
en förtätad mönstervärld, likt takmålningar
och utsmyckningar i kyrkor som täcker
varenda centimeter. Det är ristningarna,
rutmönstren och silhuetterna av figurer
som återfinns på pumpan. Hans motivvärld
fascinerar och drar in betraktaren.
Den orangea pumpan som vi gröper
ur och ger ett ansikte är en amerikansk
halloweentradition med rötter från Irland.
Både den svenska allhelgonatraditionen
och den keltiska är tillfällen att minnas
de döda. Pumpan blir en lykta som kan se
skrämmande ut och har också haft syftet att
skrämma bort det onda. Formen och ritualen
intresserade Peter Linde Busk, och när vi
andra slängde den urgröpta pumpan som
säckat ihop, fortsatte han att arbeta med
den som motiv. Så småningom blev det
fler pumpor med bearbetade ytor – nu vitglaserade, så att formen framhävs – och i
november, ytterligare ett år efter presentationen av de första lerpumporna presenterade
Linde Busk sin nya idé, en skulptur föreställande en pumpa, cirka 4 meter i diameter

KONSTENS ROLL I FÖRVERKLIGANDET AV 2030 ÅRS AGENDA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
VID FN:S GENERALFÖRSAMLING i september 2015 antogs Agenda 2030 med
17 globala mål för hållbar utveckling som
en plan för alla länder och intressenter att
agera i partnerskap, med syfte att att realisera djupgående förändringar som bidrar
till att förändra världen på ett hållbart och
motståndskraftigt sätt. Vilken roll kan konsten spela för att stödja genomförandet av
målen för hållbar utveckling?
De universella målen och riktlinjerna
anger en integrerad vision om en värld fri
från fattigdom och hunger, på väg mot mer
rättvisa och inkluderande samhällen, med
särskild uppmärksamhet på system som
uppehåller liv och hälsa. Men sådana breda
och långtgående mål kan inte uppnås utan
grundläggande förändringar i nuvarande
tankesätt och djupa övertygelser om vårt
förhållande till den levande världen.
Konst och kultur har historiskt sett
spelat en nyckelroll för att utlösa djupgående kulturella förändringar i uppfattningen
om och känsligheten gentemot den merän-mänskliga världen och möjliga okända
framtider. För att röra oss framåt mot
genomförandet av Agenda 2030 behöver
samhällen över hela världen omfattande
Peter Linde Busk, Solaris, 2022. Till minne av Erland E. Mo.

lärandeprocesser för att utforska alternativa vetande och varande i världen, som kan
leda till innovativa riktlinjer, tillämpningar,
relationer och transformativa handlingar. I
en aldrig tidigare skådad omfattning driver
covid-19-pandemin och klimatkrisen på
möjligheten för ett nytt världsomspännande medvetande angående globala lösningar på globala problem. Det visade sig
under covid-19-krisen att konst kan vara
en grundläggande tillgång för att hantera
känslomässigt utmanande situationer,
skapa nya sätt att upptäcka, uttrycka och
förvandla personliga känslor till nya former
av delad samhörighet och hopp. Konsten
kan beröra och inspirera oss och främja
förnyelse i tider av djupa meningsskiljaktigheter och desorienterande förändringar.
Inom vetenskapens, teknikens och
styrmedlens föränderliga landskap representerar konsten en av de rikaste och
mest lovande vägarna för att hållbart
omvärdera världen. Konsten kan beröra
rika och ofta outnyttjade källor till transformativ kunskap och mänsklig erfarenhet,
såsom visioner, drömmar, fantasi, sorg
eller tro, bara för att nämna några. Att
stärka konsten kan mycket väl vara ett av

de mest nödvändiga och samtidigt mest
tillgängliga sätten vi har för att hantera
hållbarhetens inre komplexitet på lokal,
regional eller global nivå.
Om hållbarhetsförändringar är beroende
av mänsklighetens förmåga att utveckla
nya narrativ och berättelser som hjälper
samhällen att återknyta till den levande
världen, då spelar konsten en oumbärlig
huvudroll. Konsten är ett sofistikerat sätt,
uppfunnen av människor, att använda berättelsens kraft för att påverka förändringar
i medvetandet och fantasin. Den omfattar
mänsklig erfarenhet holistiskt och vårdar
det kroppsliga varandet i en större levande
värld. Inom konsten ställs svåra samhällsfrågor utan låsning till ett enda svar. Vår
viktigaste bundsförvant kommer att vara
att just ställa frågor, vår tids mest utmanande, koppla samman vårt gemensamma
förflutna, nutid och framtider; att utforska
okända sätt att kombinera kunskap, kreativitet, värderingar och etik på ett meningsfullare vis – allt för att stimulera de djupa
och betydelsefulla förändringar som krävs
för att genomföra Agenda 2030.
Vid Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) har forskare

dokumenterat konstens roll i hållbarhetstransformationer och arbetar tillsammans
med konstnärer och utövare för att utveckla nya konstbaserade metoder. Målet
med det framväxande forskningsfältet är
att utforska hur kreativa metoder för interaktion mellan konst och vetenskap och
konstbaserade metoder kan generera relevanta perspektiv och öka den kollektiva
kapaciteten att möta de akuta hållbarhetsutmaningarna. Hittills har forskargruppen
genomfört en internationell undersökning
för att kartlägga klimatkonstens fält och
utveckling. Gruppen har också utvecklat
konstbaserade metoder för gemensam
kunskapsutveckling och bygger för närvarande en plattform för att dela erfarenheter. Den långsiktiga visionen för
plattformen artsfortransformations.earth
är att bli ett nav för att stödja lärande om
hur konstbaserade forskningsmetoder och
kreativa metoder kan stödja förverkligandet av SDG.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diego Galafassi

Konstnär, forskare vid Lund University Centre for
Sustainability Studies (LUCSUS)
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PARKEN
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Foto Mattias Givell.

Foto Mattias Givell
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Bilderboken Vi går till parken av Beatrice Alemagna och Sara Stridsberg växte till en utställning med originalbilder, en väggmålning och en verkstad på Wanås Konst under våren.

BEATRICE ALEMAGNA började teckna
lekplatser under pandemin. Vi går till parken
har sin början i att hon lade ut de bilderna
på Instagram, och då kontaktade du henne.
Vad fångade dig med lekplatsbilderna?

– Det finns något skissartat, ögonblickligt
över Beatrices lekparker och en känsla av
att allt är möjligt. Bilderna är långt ifrån
inställsamma, de har just den där kvaliteten
som gör att de känns både trovärdiga, mång
bottnade och magiska. Barnen i Beatrices
bildvärld är inte små och söta, utan indi
vider med alla möjliga komplexa tankar och
känslor. För Beatrice var det viktigt att låta
bilderna växa fram spontant och utan krav
på dramaturgi. När Sara Stridsberg skrev
sin fantastiska text fanns redan stora delar av
bildmaterialet. Därefter”byggde”vi boken till
sammans, lät uttrycken ta plats sida vid sida.
Ibland tar bilden mest plats, ibland orden.

Numen / For Use, Tape Wanås, 2022.

Elisabeth Millqvist

PETER LINDE BUSK (f. 1973, baserad i
Köpenhamn) inkorporerar ristningar och
kalejdoskopiska mönster med hybridvarelser
och tvetydiga arkitektoniska rum i sin konst.
Återbruk och materialutforskande är centrala aspekter av hans konstnärskap och för
Wanås Konst har han utvecklat en arkitektonisk skulptur, Solaris, i form av en pumpa
samt visar inomhus över 20 reliefer, målningar, grafiska blad och skulpturer från
2015 till i dag. Linde Busk tilldelades The
New Carlsberg Art Award 2020 och under
2021 har han haft konstnärsresidens i
Pietrasanta i Italien. I Sverige har han tidi
gare ställt ut på Borås konstmuseum 2017.

NUMEN / FOR USE är en gruppering av
industridesigner som började arbeta i Kroatien på 1990-talet och i dag har sin bas i
Wien och Zagreb, och består av Sven Jonke,
Christoph Katzler och Nikola Radeljković.
Omkring millennieskiftet började medlemmarna arbeta med teater och koreografi i
experimentella installationer, och började så
småningom ställa ut intrikata installationer
av rep och tejp som besökare kan ta del av
fysiskt. I konstsammanhang har projekt visats
på bl.a. Palais de Tokyo, Paris (2014), och
Garage Museum of Contemporary Art, Moskva,
där de gjorde sin första installation med ned
brytbar tejp (2019); i Sverige har de, före Tape
Wanås, gjort ett projekt för Färgfabriken,
Stockholm (2012) och OpenArt Örebro (2013).

Beatrice Alemagna har illustrerat och skrivit
mängder av böcker. Du har arbetat med henne
tidigare och gett ut översättningar av några
av dem, varför väljer du det?
– Det ges ut många fantastiskt fina böcker
i Sverige, men jag tycker att det är viktigt
att försöka bredda utgivningen så att barn

Vart tycker du att den som är nyfiken på
barnböcker på andra språk än engelska ska
vända blicken?
– Länder som Sydkorea, Japan och Taiwan
har en otroligt spännande bilderbokstradition.
Det ges också ut väldigt fina bilderböcker
i Frankrike och Italien. Ett tips om man är
nyfiken på att upptäcka intressanta och ny
skapande bilderboksskapare från olika delar
av världen är att kika på den långa, spännan
de listan av nominerade till Litteraturpriset
till Astrid Lindgrens minne (ALMA-priset)
som årligen presenteras. En liknande guld
gruva är White Ravens, ett urval barn- och
ungdomsböcker med hög kvalitet från hela
världen, som varje år listas av Internationale
Jugendbibliothek i München.

Vi går till parken är utgiven av Mirando Bok, ett litet oberoende förlag inriktat på bilderböcker. Jenny
Franke startade förlaget hösten 2013 och ger ut både översatta och originalproducerade bilderböcker.
För närvarande är förlaget vilande. Jenny Franke är redaktör och projektledare på Bonnier Carlsen.

BEATRICE ALEMAGNA (f. 1973, baserad i Paris) är född i Bologna, Italien, men bor i Paris
sedan 1996. Hennes innovativa bilderböcker med bilder i en mängd tekniker har översatts till
många olika språk och hon har fått en rad prestigefyllda internationella utmärkelser. Hon är
också flerfaldigt nominerad till HC Andersen-priset och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens
minne, ALMA-priset – två av världens största och mest ansedda barnlitteraturpriser.

Malin Gustavsson

WANÅS KONST OCH BILDERBÖCKER Wanås Konst har arbetat med bilderböcker sedan 2011 och har hittills gett ut sex titlar. Tillblivelsen sker alltid från ax till
limpa och börjar med att en författare och en bildkonstnär bjuds in till ett samarbete med boken som utgångspunkt, för ett experiment i bild och text och ett utforskande
av barnboken som en egen konstart. Under pandemin fick Wanås Konst möjlighet att vara del av en dialog kring boken Vi går till parken och på så sätt fördjupa engagemanget i barnböcker. Boken har blivit utgångspunkten för två utställningar, på Svenska institutet i Paris (2021) och på Wanås Konst under våren 2022.
Foto Aurélie Cenno.

ersätter brons med material som fiberglas
eller resin (epoxiharts). Det är material som
inte går att återvinna, som snarare slits än
åldras, som är skadliga för miljön och hälsovådliga när de bearbetas (såsom slipning.)
Linde Busk har i stället, i dialog med
en pappersspecialist och tillsammans med
assistenter arbetat fram recept, kompositmaterial – cellulosafiber, potatisstärkelse och
kaolin blir en pappersmassa. För skulpturen
användes papper med olika egenskaper.
Varje sats blötläggs, hanteras, mixas,
tumlas för att sedan läggas på armeringen
likt en deg och varje moment har varit
en läroprocess. Papier-maché-liknande
material användes redan under antiken, i
Kina för både masker och rustningar, och
på 1600-talet plockades användningen
upp av fransmännen. Det är ett material
med långa anor, men hur kommer det att
reagera på naturens hårda påfrestningar
i skulpturparken – vind, regn, algpåväxt,
insekter? Linde Busk har testat även det,
hängt provbitar i skugga, i sol, täckt dem
med vatten, både i veckor och under ett år.
Det går inte att identifiera alla utmaningar,
men hållbarhetsaspekten har funnits med
i alla beslut, till exempel blir begagnade glas
färgade fönster infogade i formen. Det
som är säkert är att processen har gett
upphov till ny kunskap och en mängd nya
konstnärliga idéer.

Foto Mattias Givell.

och 3,75 meter hög. Sedan dess har han i
över två år arbetat med skulpturen som ett
storskaligt materialexperiment, kombinerat
med ständigt närvarande konstnärliga gestaltningsfrågor.
Materialutforskande är en central del
av Linde Busks konstnärskap; användande av skiftande processer och media
och lusten att ständigt lära nya ting är en
drivkraft i arbetet med nya konstverk.
Han har länge använt återbruk som
förhållningssätt och beskriver det som
en tredjedel kreativt tillvägagångsätt, en
tredjedel tvångshandling, och en tredjedel
resultat av beslutet att få ut något av det
som redan finns där. Ett tillvägagångssätt
som ger värde till det som inte har något:
MDF-bitar, skruvhuvuden, kartongrester,
grafikplåtar – han ska hitta en ny funktion
och plats för tingen.
Skulpturen Solaris, Linde Busks första
utomhusverk, har nu tagit plats i parken,
bland lövträd och stenbumlingar. Pumpan
är en skulptur som gränsar till arkitektur
och det går att gå in i den. De klassiska
materialvalen som skulptur ofta förknippas
med, såsom metall och sten, har Linde
Busk valt bort. Konstnärers material har
förändrats under århundraden, men fortfarande är brons i skulpturer omhuldat. Ofta
blir tillverkningen för kostsam och svenska
konstnärer gjuter till exempel i Thailand,
vilket leder till långa transporter, eller

också får möjlighet att höra och se bilder
böcker som skildrar helt andra erfaren
heter och andra konstnärliga uttryckssätt.
Det ges ut allt färre översatta barnböcker
på den svenska barnboksmarknaden och
de som ges ut är oftast översatta från eng
elska. Barnboksinstitutet sammanställer
varje år statistik som visar just det. I mina
ögon är det ett problem att nyfikenheten på
omvärlden minskar.

Foto Jake Green.

” …gå in i den och omslutas av den

FRÅGOR TILL JENNY FRANKE,
BOKENS INITIATIVTAGARE
OCH FÖRLÄGGARE

Var med och visa upp vår vackra plats – Skånes gröna hjärta.
Tagga dina foton från Östra Göinge med #skånesgrönahjärta så dyker de kanske upp på Instagramkontot skanesgronahjarta.
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VI VÄLKOMNAR JOANNA KOTZE TILL
WANÅS KONST! Hon uppträder i skulpturparken
två gånger dagligen (för tider, se entrén):

18
juni

25
juni

2
juli

What will we be like when we get there, från New York Live Arts, 2019.

PÅFRESTNINGAR, ARBETE, HUMOR,
VÅLD, OFÖRUTSÄGBARHET OCH SKÖNHET

Frédéric Gies, Proscenium, juni 2021, vid In Dreams,
Nathalie Djurberg & Hans Berg.

SEDAN 2016 HAR Wanås Konst och

Milvus Artistic Research Center (MARC,
Knislinge Gamla Skofabriken) haft ett långsiktigt utbyte mellan dans och bildkonst som
jag, i egenskap av Wanås Konsts affilierade
curator dans, har curaterat. Vi fördjupar vårt
program 2022 genom det nya initiativet
Curator in Residence, men håller fast vid
vår tradition att det är en dansare och ko

reograf som curaterar Wanås Konsts Live
Art-program och fortsätter att uppmärksamma expertis inom fältet genom att välja
en koreograf eller dansare med förmågan att
”skapa” och ”göra” såväl som att curatera.
Curateringen kommer att vara ett resultat av
deras ”dans i parken”, såsom Frédéric gjorde
2021; att sätta fötterna på jorden och lära sig
genom att göra, väva deras koreografiska
praktik i och runt skulpturerna utomhus, och
lyssna in ljudet från skogen och besökare
som vandrar förbi. Den laddade miljön erbjuder ett förtätat landskap laddat med arv,
konsthistoria, handlingar av konstnärer som
har skapat för parken och vålnader av gester,
resor och monument som ställs mot samtida
koreografi och dans.
Under 2022 och 2023 bjuder vi in den
framstående Bessie Award-mottagaren,
koreografen/dansaren och MARC-alumnen,
Joanna Kotze, som Curator in Residence.
Hon kommer att ”lära sig” parken och dess

besökare under sitt första residensår genom
att skapa och framföra ett solo som del av
performanceprogrammet. Under ett månads
långt residens, på Wanås och MARC, kommer hon att utveckla planer för nästa år, och
ta del av ett mentorskap delat mellan institutionerna.
Joanna skapar starkt fysiska dansföreställningar genom en samarbetsinriktad,
multidisciplinär process, och presenterar
olika sätt att se på påfrestningar, arbete,
humor, våld, oförutsägbarhet och skönhet
genom såväl rörelse som kroppens förhållande till ljud, ljus, fysiska material och

rum. 2022 slutförde hon projektet LONG
DISTANCE DIALOGUES, en serie digitala
utbyten mellan henne själv och 12 dansare/
koreografer runt om i världen, och när
covid-19-restriktionerna hävdes genomförde
hon BIG BEATS, där hon orkestrerade 20
dansares synkroniserade rörelser i en mäktig
upplevelse. Joanna har styrkan och modet
att vara mottaglig för otaliga ämnen och
frågor – alltid genom en intensiv uppmärksamhet på kroppar i rörelse, rum, plats och
situationen hon befinner sig i.
Rachel Tess, dansare, koreograf och
konstnärlig ledare MARC

JOANNA KOTZE (f. 1976) är född i Sydafrika och baserad i Brooklyn, New York, där hon varit
del av dansscenen sedan 1998. Hennes nya föreställning, ’lectric Eye, och kortfilmen NOTHING’S
CHANGED EXCEPT FOR EVERYTHING, hade premiär i februari. Hennes koreografier har presenterats
på bland andra New York Live Arts, Baryshnikov Arts Center, Danspace Project, The Space at Irondale, The Wexner Center, National Arts Centre Ottawa, Velocity Dance Center, The Yard, Bates Dance
Festival, Jacob’s Pillow, American Dance Institute och Movement Research på the Judson Church.

BLI MEDLEM I WANÅS KONSTKLUBB!
Som medlem stödjer du konsten och
pedagogiken och kan besöka Wanås
Konst så ofta du vill! Konstklubben
erbjuder program för en bred publik –
från konstälskaren till familjen som vill
göra något kreativt tillsammans.
Bli medlem och se programmet på:
www.wanaskonst.se

I MEDLEMSKAPET INGÅR:

PRIS:

• Fri entré till Wanås Konst, Louisiana (DK),
Cisternerne (DK), Vandalorum (SE), VIDA Museum
(SE) och andra skulpturparker runt om i världen
• Inbjudan till Wanås Konsts vernissager,
specialöppettider, program & resor
• Rabatt på bokad visning och kostnadsfri
offentlig visning, lördagar 2 april–6 nov
• 10 % rabatt i Wanås Konsts shop, deli & café
och på Wanås Restaurant Hotel
• Vinstchans i konstklubbslotteriet

• Vuxen: 500 kr
• Vuxen +1: 700 kr*
• Vuxen Östra Göinge: 425 kr
• Vuxen Östra Göinge +1: 595 kr*
• U27: (18–27 år) 200 kr

*Gäller endast fri entré till
Wanås Konst för dig och en vän.

Foto Maria Baranova

Foto Mattias Givell.

Året är 2021. En ensam högtidlig figur, med en nyans av grått i skägget, står i en svart, löst sittande klänning. Ett stenkast från den gamla snapphaneeken, mot en blodröd fondvägg, fortsätter hen ceremoniellt i tysthet. Varje steg noggrant planerat, i en meditativ dans för en förväntansfull publik.
– Intryck av Proscenium, soloföreställning av koreografen/dansaren Frédéric Gies, Wanås Konst 2021.

Christer Strömholm.

VAR EGENTLIGEN
BÖRJAR NÅGONTING?

CHRISTER STRÖMHOLM tillhör Sveriges mest kända och uppskattade fotografer. Han slog igenom på 1950-talet med sina bilder från Paris, inte
minst porträtten av transsexuella vid Place Blanche. I Var egentligen börjar någonting? ligger fokus i stället på delar av hans övriga produktion. Olika
linjer och spår inom hans rika bildvärld återspeglas genom internationellt starka konstnärskap: Annika Elisabeth von Hausswolff, Aziz Hazara, Gosette
Lubondo, Eric Magassa och Eiko Otake tillsammans med William Johnston. Förbindelser mellan verken i utställningen uppstår på olika sätt; nya spår,
nya linjer länkar samman det förflutna och samtiden.
”Om jag är klar? Jag är klar.”
”Är du nöjd? Har du fått med allt du vill?”
”Ja”, säger jag, men tänker att jag
kanske ändå missat något. Men nej, jag
har lagt ner ofantlig möda på att få med
tvårummarens alla detaljer i planskissen.
Det känns solitt. Kanske lite petigt faktiskt, men färdigt. Jag lägger ifrån mig
pennan och skjuter över A4:an med uppgiften
jag fått utan att begripa varför.
”Du har missat sovrummet”, säger
Christer.
Mitt huvud rusar. Marken gungar. Kall,
varm, ekande tom. Hur?
Det var mitt första möte med Christer
Strömholm. Jag hade fotograferat sen 12-
årsåldern och via fototidningar förstått vad
som fanns där ute. Jag måste dit, utmanas.
Jag kontaktade Christer och ”pryade” hos
honom i tredje ring. Så kan det börja.
Jag arbetade hos Christer i sex år – om
nätterna och på all övrig fri tid. Vi var flera
som sorterade och bläddrade i negativ
pärmarna på jakt efter nya bilder, kopierade
i mörkrummet och monterade sparringhyllor.
Någon gång mot en bulle eller pizza från
Nytorget. Vi kopierade utställningen 9
sekunder av mitt liv till Moderna Museet
1986. Det var på riktigt.
Några år senare rullade postmodernismen in. Sanningen blev oändligt många.
På Akademin för fotografi på Konstfack
var vi kaxiga, utmanade de fotografiska
lagarna – ”det avgörande ögonblicket”,
det autentiska, mediet i sig. Vi satsade,
ställde ut och försökte hitta rätt. En morgon klockan 07.00 ringde telefonen i mitt
studentrum och Christer sa: ”Har du sett

dagens DN Kultur? Omslaget visar en
skulptur av dig. Jag är stolt över att vara
din vän.”
Jag vet att jag ännu inte greppat allt
som Christer gav. Men jag kommer närmare.
Han utmanade konstant det entydiga.
Ingenting var vad det utgav sig för att
vara. Eller? Man arbetar, arbetar och
arbetar. Och så börjar man om. Kommer
man närmare? Inte ofta, alls. Men man
provar igen. För man vill förstå, lite mer.
Också ge, dela.
Christer Strömholm är utan tvekan
mest känd för sina bilder av vännerna från
Place Blanche. De transsexuella som inte
fick lov att finnas i 1960-talets Paris, och
som sparade ihop för att ta sig till Casablanca och korrigera sin fysik och bli sig
själva. Självklart också barnen och livet på
gator och barer i Paris.
Utställningen Var egentligen börjar någon
ting? fokuserar på delar av Strömholms
övriga produktion. Tidiga bilder där kropp,
yta, ljus och rörelse bildar abstraherade
former eller koreografiska moment. Andra
där håligheter, påsar eller textilier öppnar
för historier som du berättar själv. Några
barn bakom galler och något frustrerat
djur, andra generationen i Hiroshima.
Bilderna är centrala men rör sig i utkanten,
mellan de välkända serierna. De både kittar
samman och komplicerar de bilder som
blivit ikoniska.
Utställningen är ett försök att förvalta
Christers bildvärld. Att lyfta in den i samtiden. Fotografiet rör sig i dag fritt på
konstscenen. Tidigare doktriner har förkastats, modifierats och återinlemmats i

en tid som trots allt både tolererar en hel
del, och försöker upprätta det förskjutna.
Leica och Tri-X är inte längre det enda
viktiga – det finns så många vägar att gå.
Många brukar kameran, i någon form, för
att berätta många olika saker, på många
olika sätt. Som en pensel. Penna eller
koreografi.
Utställningen är också ett försök att
länka det samtida till det som var. Utställ
ningen kopplar starka internationella
konstnärskap ur olika generationer till
Strömholms olika linjer. I fotografiska/
grafiska collage leker barn under bombplan. En kropp rör sig koreografiskt i de
arkitektoniska nukleära resterna i Fukushima. Vi möter snapshots av övergivna,
glömda ting och rester av marginalens
aktiviteter, i det som framstår som Väst
CHRISTER STRÖMHOLM (1918–2002)
utbildade sig till konstnär och kom via grafiken in
på fotografi i slutet av 1940-talet. I utställningen
sätts hans verk in i en kontext med samtida konstnärer; nutid kopplas till dåtid och skapar dialog
om återkommande ämnen inom Strömholms verk.
Han reste internationellt och hans bilder fångade
händelser och platser, intima såväl som politiska och
är resultatet av relationer han byggt upp. Det finns
en ständig närvaro av övergripande teman som liv,
sorg och död i hans bilder, samtidigt som han också
ägnar sig åt former, fläckar, konkaviteter, ibland det
absurda, och de rymmer ofta uttryck för ömhet och
sårbarhet. Strömholms verk ingår i samlingarna på
bl.a. Moderna Museet, Stockholm, och Museum of
Modern Art, New York.

afrika, men som visar sig också vara
Detroit eller Alingsås. I en serie iscensatta
fotografier från ett utrangerat tågset reser
verkliga individer från ett nu, tillsammans
med imaginära från ett då. En film visar
unga pojkar som trotsar den våldsamma
vinden på klippor ovanför Kabul, och larmar
om stadens fasor.
Alla dessa bilder kopplar, på mer eller
mindre raka eller krokiga sätt, till Christers
fascination, passion, utanförskap, dubbelhet, sorg och smärta. Men lika många
kopplingar uppstår mellan dem själva. Enkla,
dubbla eller multipla. Fram och tillbaka.
Hit och dit.
Ordningen måste man skapa själv. Då
och då missar man ett rum. Det är där
ljuset kommer in. Det är okej.
Mattias Givell

Installation på Moderna Museet, 1986: Christer
Strömholm, Johan Ehrenberg, Kenneth Gustavsson och Timo Sundberg. Foto Mattias Givell.

___________________________________________
En utställning med Christer Strömholms Parisbilder öppnar den 6 oktober, Nationalmuseum.
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Christer Strömholm.

Christer Strömholm.

Annika Elisabeth von Hausswolff,
Auktoritär arkitektur: Leka bomba/
Authoritarian Architecture: Play Bomb

Annika Elisabeth von Hausswolff,
Auktoritär arkitektur: Gunga Rorschach/
Authoritarian Architecture: Swing Rorschach

Gosette Lubondo, Imaginary Trip #2, #3, #10, #15, 2016.
Eiko Otake, A Body in Fukushima, June 25 2017, Hisanohama Fishing Harbor, No. 575.
Foto/Photo William Johnston.

Eiko Otake, A Body in Fukushima, 22 July 2014, Tomioka, No. 742.
Foto/Photo William Johnston.

Eric Magassa, 2019.

Eric Magassa, 2018.

Aziz Hazara, Bow Echo, 2019. 5-kanalsvideoinstallation/5 channel video installation.
Courtesy konstnären/of the artist & Experimenter, Kolkata.

Aziz Hazara, Bow Echo, 2019. 5-kanalsvideoinstallation/5 channel video installation.
Courtesy konstnären/of the artist & Experimenter, Kolkata.

ANNIKA ELISABETH von HAUSSWOLFF
(f. 1967, baserad i Göteborg) är känd för noggrant
arrangerade fotografier baserade på teman som
maktstrukturer, rumslighet, psykoanalys, ibland
enbart med spår av mänsklig aktivitet. Hon arbetar
även med installation och skulptur. På senare tid
har hon utgått från bilder från nyhetsarkiv och auktioner som hon sedan bearbetar. Urvalet i utställningen fokuserar på en serie bilder av arkivfotografier
på lekplatser och barn, med titeln Auktoritär arki
tektur. Hon har haft separatutställningar på bl.a.
ARoS Kunstmuseum (2013), La Conservera Murcia (2010) och Magasin III (2008). 2021 öppnade
hennes utställning Alternativ sekretess på Moderna
Museet Stockholm, och den visas på Moderna
Museet Malmö t.o.m. den 11 september 2022.
von HAUSSWOLFF (b. 1967, based in Gothenburg)
is well known for her carefully arranged images based
on themes such as power structures, spatiality,
psychoanalysis and sometimes, only with traces of

human activity. She also works with installation and
sculpture. Recently, she has used images from news
archives and auctions that she processes. The selec
tion in this exhibition focuses on a series of images
of archival photographs of playgrounds and children,
Authoritarian Arcitechture. Her latest solo exhibi
tions include ARoS Kunstmuseum (2013), La
Conservera Murcia (2010), and Magasin III (2008).
In 2021, her exhibition Alternative Secrecy opened
at Moderna Museet Stockholm, which is now on
show at Moderna Museet Malmö until September
11, 2022.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
AZIZ HAZARA (f. 1992, baserad i Kabul och
Berlin) arbetar med fotografi, video, ljud, text och
multimediainstallationer. I hans videoverk i utställningen, Bow Echo (2019), klättrar fem pojkar
upp på toppen av en stor klippa och utsätts för
hårda vindar. De blåser i en leksakstuta för att
försöka kommunicera sin akuta situation. Verket

har inspirerats av Hazaras egen erfarenhet av
självmordsattacker som har drabbat Kabul. Hur
denna situation påverkar dem som lever där och
hur den bäst representeras är en fråga som Hazara
beskriver som en av de svåraste att hantera när
han gjorde verket. Hazara har medverkat i flera
internationella utställningar, däribland Busan
biennalen (2020) och Sydneybiennalen (2020).
2021 tilldelades han Future Generation Art Prize
av Pinchuck-stiftelsen i Ukraina.
HAZARA (b. 1992, based in Kabul and Berlin)
works across mediums such as photography, video,
sound, text and multimedia installations. In Bow
Echo, five boys climb and try to stay perched atop
a large rock, battered by strong winds. They play
a children’s bugle, communicating the urgency
of their situation. The work has been inspired by
Hazara’s own experience of the suicide attacks
unsettling unsettled the city of Kabul. The question
of how to best represent this situation and its effect

on the lives of individuals has been one of the most
persistent questions for Hazara during the making
of this work. Hazara has participated in several in
ternational exhibitions, including the Busan Biennial
(2020) and the Sydney Biennial (2020). In 2021, he
was awarded the Future Generation Art Prize by the
Pinchuck Foundation in Ukraine.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GOSETTE LUBONDO (f. 1993, baserad i
Kinshasa) återskapar platser och agerar både
bakom och framför kameran. I serien Imaginary
Trips, som påbörjades 2016, blandas minne och
arkitektur. Hon lägger lager av bilder på varandra,
så att verkliga och fiktiva karaktärer blandas och
skapar känslan av en sammanblandning av dåtid
och nutid. Serien i utställningen är tagen i en
uttjänt tågvagn, som en resa med en början men
utan slut mot en okänd destinationen. Lubondo
har bl.a. medverkat i Lubumbashibiennalen
(2017, 2019) och Addis Photo Fest (2018).

LUBONDO (b. 1993, based in Kinshasa) recreates
places, and acts both behind and in front of the
camera. In the Imaginary Trips series, which started
in 2016, memory and architecture are mixed.
Lubondo layers images on top of each other,
mixing real and fictional characters, creating the
feeling of a mixture of past and present. Lubondo
describes the series in the exhibition, taken in an
old timeworn train carriage, as a journey with a
beginning but no end to an unknown destination.
Lubondo has participated in the Lubumbashi
Biennale (2017, 2019), and Addis Photo Fest, Addis
Ababa (2018) , among others.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ERIC MAGASSA (f. 1972, baserad i Göteborg)
arbetar med måleri, collage, performativ fotografi,
skulptur och textil. Flera av verken är baserade på
hans egna rötter i Sverige, Frankrike och Senegal,
och utforskar hur västafrikansk konst har kopierats och utnyttjats i konstnärliga och kommersiella

syften. Genom att arbeta med masker, mönster
och montage iscensätter Magassa en serie förskjutningar mellan det synliga och osynliga, och
mellan olika identiteter och betydelser. Hans verk
tillkommer under en lång process, där flera arbeten pågår parallellt i olika tekniker och där innehåll
migrerar. I utställningen visar Magassa gatubilder
tagna under flera år. Hans konst har bl.a. visats
på Bohusläns museum (2022), GIBCA (2019) och
Moderna Museet (2018).
MAGASSA (b. 1972, based in Gothenburg) works
with painting, collage, performative photography,
sculpture, and textiles. Several of the works are
based on the artist’s own roots in Sweden, France,
and Senegal, exploring how West African art has
been copied and exploited for artistic and com
mercial purposes. Working with masks, patterns
and montages, he stages a series of dislocations
between the visible and invisible, and between vari
ous identities and meanings. His works are created

during a long process in which several works are
going on in parallel, in different techniques and
where content migrates. In the exhibition, Magassa
exhibits street images captured during several years.
Magassa’s art has been shown at Bohusläns mu
seum (2022), GIBCA (2019), and Moderna Museet
(2018), among others.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EIKO OTAKE (f. 1952, baserad i New York) är
en rörelsebaserad, tvärvetenskaplig konstnär.
Otakes videoverk, installationer och perfor
manceverk har visats över hela världen, och hon
har gjort långvariga performativa installationer på
Whitney Museum och Walker Art Center, bl.a.
Sedan 2014 har hon arbetat med A Body in Places
på ett 70-tal platser. I utställningen visas fotografier
från A Body in Fukushima, dit hon rest sex gånger
hittills, första gången ensam och sedan med
WILLIAM JOHNSTON, som dokumenterat
hennes kropp i det surrealistiska, postnukleära

landskapet på platser med förhöjd radioaktivitet.
William Johnston har fotograferat i decennier
med storformatskamera och är professor i
japansk historia och folkhälsa vid Weslyan
University, Connecticut.
OTAKE (b. 1952, based in New York) is a movementbased, interdisciplinary artist. Her video works,
installations and performances have been shown all
over the world, and she has made long performative
installations at the Whitney Museum and Walker Art
Center, e.g. Since 2014, she has been working
with A Body in Places, in about 70 places. The
exhibition shows images from A Body in Fukushima,
she has traveled there six times, so far. From her
second trip accompanied by William Johnston, who
documented her body in the surreal, irradiated land
scape in places of nuclear contamination. He has
been photographing with large-format camera for
decades, and is also a professor of Japanese history
and public health at the Weslyan University UC-CT.

