Göteborgs Internationella
Konstbiennal 2017

9 sep — 19 nov

Konsten är för många förknippad med religion och har en lång historia av
att skildra existentiella, andliga och religiösa budskap. Judendomen, kristendomen och islam har historiskt en gemensam inställning till avbildningar. Den har sin utgångspunkt i Andra Moseboken. Inget ska finnas mellan
människan och Gud och ingen kan heller veta hur Gud ser ut. Därför kan
Gud inte avbildas. Inom judendomen och islam har detta tolkats på ett
striktare sätt än inom kristendomen. Inom islam har bildspråket utvecklats i en abstrakt och ornamental tradition medan kristendomens tro på
Jesus som ”Guds avbild” har lett till en mer figurativ konst. Under reformationen menade dock den protestantiske reformatorn Calvin att alla avbilder
skulle förstöras. Även Buddha lär ha varnat för avbildandet – något som är
svårt att se i dag då buddhismen är starkt förknippad med just avbilder.
I dag skapas konstverk utifrån vad helst konstnären är intresserad av. Konsten berör ofta personliga upplevelser, politiska eller samhälleliga frågor,
men kan även ha mer uttalat religiösa utgångspunkter.
Denna tidning är en introduktion till Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA). GIBCA är en stor utställning som lyfter fram dagsaktuell
samtidskonst från hela världen och återkommer vartannat år. I år fördjupar
sig biennalen i frågor som rör det sekulära samhället. Hur kan konsten vara
en del av ett mångreligiöst samtal och hur ska vi leva tillsammans?
GIBCA presenterar konstverk av runt 50 konstnärer. De är valda av curator
Nav Haq, som också har bestämt vad biennalen ska handla om. GIBCA visas
runtom i Göteborg. En del konstverk presenteras i det offentliga rummet,
som i Masthuggskyrkan eller på ett hustak i Gamlestan. På andra platser
finns stora utställningar, som på Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall och Göteborgs Stadsbibliotek.
Därutöver finns satellitprogrammet GIBCA Extended med över 50 gallerier,
konsthallar och konstnärer runtom i Västra Götaland. De har alla anslutit sig
till biennalens tematik och bidrar med sina tankar om det sekulära samhället.
Vår förhoppning är att konsten ska ge upplevelser, väcka tankar och starta
samtal mellan människor. Den kan vara såväl provocerande och svårbegriplig, som rättfram och inbjudande. Ibland kan ett samtal om ett konstverk
hjälpa oss att se det vi först inte såg. Ibland kan vi hjälpa någon annan att se
och tänka något nytt. Kanske är det också så med vår tro?
Vi erbjuder under hela biennalen ett stort program av visningar, samtal,
föreläsningar och möjlighet till eget skapande. Använd gärna GIBCA för att utveckla dina tankar och att lära känna någon annan i mötet med ett konstverk.
Välkommen!

Mia Christersdotter Norman
Verksamhetschef Röda Sten Konsthall
Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017
Under biennalen ställer ett femtiotal internationellt uppmärksammade
konstnärer ut verk under titeln WheredoIendandyoubegin – On Secularity, som
handlar om det sekulära samhällets roll i dag. Här kan du läsa om curator Nav
Haqs tankar och idéer kring utställningen.

En introduktion
Principen om det sekulära samhället handlar om att religiös tro
(och även icke-tro) skiljs från staten. Den skyddar de viktigaste hörnstenarna i det samtida västerländska samhällsbygget:
politisk- och social jämlikhet, skydd för minoriteter, religionsfrihet samt juridisk åtskillnad mellan det privata och det
offentliga. Det sekulära – som inte ska förväxlas med ateism
– spelar en avgörande roll i vår vardag. Det har skapat förutsättningar för möten mellan medborgarna inom så komplexa
områden som sexuell frihet, religionsfrihet, jämställdhet och
yttrandefrihet.
Sekularitetens styrka ligger i att den tillåter olika levnadssätt att samexistera, genom de juridiska skydd och rättigheter som utgår från denna princip. Denna idé är inte ny. Den
har antagit en rad olika former genom historien, där ett av de
viktigaste exemplen kanske är ”averroismen” i det medeltida
muslimska Andalusien, som byggde på tankar och idéer av Averroës (
, Ibn Rushd på arabiska). Även Mustafa Kemal
Atatürks politiska arbete med skapandet av ett modernt och
sekulärt Turkiet i början av 1900-talet är ett betydande exempel, liksom den konstitutionella sekularism som i Frankrike
kallas Laïcité samt den sekulära princip för medborgarskap
som återfinns i den nordamerikanska konstitutionen.
På senare tid har frågan om det sekulära blivit alltmer angelägen.
Man skulle kunna påstå att principen om det sekulära befinner
sig i en kris, i relation till de geopolitiska katastrofer och omvälvningar som vi nu befinner oss i. Många av den senaste tidens
händelser gör att rättigheter, friheter och människors rätt till
skydd, som den liberala sekularitetsprincipen har hävdat, känns
mer och mer hotade. Händelser som har blivit en del av en global
rädsla, osäkerhet och känsla av ökande orättvisa. För att nämna
några av de mest välkända: attacken mot World Trade Center i
New York 11 september 2001, invasionen av Irak 2003 eller etableringen av militärfängelset i Guantánamo och berättelserna
om tortyr därifrån. Hit hör också mordet på Theo van Gogh
och den efterföljande högernationalismen i Nederländerna och
publiceringen av ”hädiska” teckningar i danska Jyllands-Posten,
liksom Anders Behring Breiviks attentat på Utøya och i Oslo,
framväxten av Islamiska staten (Daesh), attacken mot Charlie
Hebdos redaktion i Paris, den omfattande vågen av flyktingar
som försöker undslippa krigen i Syrien och Irak samt de europeiska nationernas sätt att möta denna migration.

verkar peka mot ett sammanbrott för sekularitetsprincipen
och en kulturell brytpunkt i Europa. Det finns ett brett spektrum av liknande händelser som, även de, används för politisk
mobilisering. Vi kan se framväxten av rörelser och grupper
där människor intar en djupt konservativ hållning och hävdar
monokulturella värderingar. Allt med ett starkt inslag av nationalistiska tongångar. Situationen väcker känslan av ohållbarhet, identitetspolitiken har återvänt och i otäckare former
än vad vi någonsin kunnat föreställa oss. När omständigheterna framstår som så allvarliga behöver vi ställa några grundläggande frågor om framtiden: Vad händer med det sekulära i
kritiska situationer som den vi nu befinner oss i? Hur kan vi slå vakt om
grundläggande friheter – som de sociala, sexuella, kulturella, religiösa
– när olikheterna framstår så stora? Vad menar vi med ”tro” i dag?
2017 års upplaga av Göteborg Internationella Konstbiennal belyser några av dessa grundläggande frågor om den europeiska
samtiden och den ibland hårfina gränsen mellan våld och beskydd. Konsten har sina historiska rötter i religionen och sitt
samtida fotfäste i idén om det sekulära. Den erbjuder således en
bra plattform för reflektioner över denna komplicerade situation. Konsten utgör redan ett väletablerat forum för komplexa
sociopolitiska frågor. Konsten har även fördjupat sig i frågor
kring religion – som av många anses vara det enda kvarvarande tabut – genom att titta på hur religiösa konflikter, förtryck,
yttrandefrihet och till och med andlighet griper in i varandra.
Konst och konstnärernas frihet att utöva sitt yrke kännetecknar ett sekulärt samhälle. Därför är det viktigt att ta upp varför
de olika konstverken har inkluderats i utställningen, men också
att redogöra för varför vissa konstverk inte visas.
Konsten har en väsentlig roll att spela i en diskussion om relationerna mellan makt, tro och frihet och detta utgör utgångspunkten för WheredoIendandyoubegin – On Secularity. Biennalen
är ett mångfacetterat projekt och innehåller händelser och
program som rör sig på en samhällelig, akademisk, kulturell
och politisk nivå. Verken visas på några av Göteborgs mest väletablerade kulturinstitutioner, bland annat Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall och Stadsbiblioteket Göteborg, och
åtskilliga nya verk har skapats specifikt för biennalen och det
offentliga rummet.

Samtliga dessa händelser, som ändå bara är de mest omtalade,
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Konstnärer

Alexander Tovborg / Archivo F.X. i samarbete
med Bassam El Baroni & Pedro G. Romero
med medverkan av Doris Hakim, Yassine
Chouati & Equipe Media / Basim Magdy
Dimitri Venkov / Etel Adnan / Fahd Burki
Fatma Bucak / Francesc Ruiz / Haegue Yang
Haseeb Ahmed & Daniel G. Baird / Hilma af
Klint / Jens Haaning / Joakim Forsgren / Jonas
Staal / Konungarikena Elgaland-Vargaland
Lawrence Abu Hamdan / Maddie Leach
Michèle Matyn / Måns Wrange / Olivia
Plender / Public Movement / Riikka Kuoppala
Rose Borthwick / Santiago Mostyn / Saskia
Holmkvist, Ellen Nyman & Corina Oprea
Shilpa Gupta / Sille Storihle / Vector
Vi säger vad du tänker
Utställning av videokonst

Catti Brandelius / Cecilia Lundqvist / Claes
Söderquist / Dorinel Marc / Elin Magnusson
Ellen Nyman / Eva Linder / Guds söner�Sons
of God (Leif Elggren�Kent Tankred) / Jannicke
Låker / Jesper Nordahl / Johan Tirén / Lene
Adler Petersen & Bjørn Nørgaard / Lene
Adler Petersen, Bjørn Nørgaard & Henning
Christiansen / Loulou Cherinet / Marko Raat

Intervju med Nav Haq
WheredoIendanyoubegin – hur kommer det sig att du
valt att använda titeln på konstnären Shilpa Guptas verk
som titel på utställningen?

Först och främst för att hon – i mina ögon – är en viktig konstnär och referenspunkt, inte bara för mig själv utan för hela min
generation av utövande konstnärer och curatorer, genom sitt
arbete kring frågor om geopolitik, konflikter och marginaliseringen av minoriteter och utsatthet. Hon har ett säreget sätt
att ta sig an dem i sina verk med en intressant balans mellan
poetik och politik. Jag är också intresserad av hur hon använder
sig av text: meningarna är som förslag, öppna och inte fastlåsta,
och betraktaren måste vara delaktig för att ge dem innebörd.
Just detta textverk fungerar som konkretistisk poesi eftersom
mellanrummen mellan orden medvetet har tagits bort. Det
finns inte heller något frågetecken, meningen ger ett retoriskt
svar på sin egen fråga genom att mellanrummen, och därmed
åtskillnaden, mellan orden har tagits bort. Som mening betraktad pekar den mot det som utgör biennalens kärna: Vad är privat? Vad är offentligt? Hur påverkar en persons handlingar en
annan? Det handlar inte heller enbart om tro.
Frågan om det sekulära samhället är en väldigt bred tematisk ingång. Hur har du valt att gripa dig an den?

Idén om det sekulära handlar om att skapa strukturer som upprätthåller rättighet och frihet, om att tillåta och ge skydd åt
olika sätt att leva. Historiskt sett användes det sekulära som ett
skydd för religiösa minoriteter, avsikten var att ta bort religionen som en faktor i besluten om vad människor fick eller inte
fick göra. Antirasistisk och antisexistisk politik kan till exempel
ses som en samtida fortsättning på denna sekulära princip. Det
sekulära har blivit ytterligare en aspekt av mitt intresse för jämlikhetsfrågor i allmänhet.
Konsten är intressant i förhållande till det sekulära eftersom konsten, historiskt sett, länge tillhörde religionens domäner. Men när konsten började röra sig utanför de religiösa
begränsningarna antog den också andra värden och estetiska
uttryck, den intog andra sammanhang, relaterade till andra diskurser. Just av den anledningen är konsten ett bra forum för att
öppna för en diskussion om det sekulära.
I utställningen har jag valt att lyfta fram sex teman: jämställdhet, sexuell frihet, rättigheter för minoriteter, religionsfrihet, yttrandefrihet och maktstrukturer. De framstod som
de viktigaste aspekterna på frågan om det sekulära och det har
varit väldigt givande att tala med forskare och sakkunniga i ämnet och lära mig mer om det sekuläras samtida förutsättningar.
Bland annat har jag insett att vi i Europa har haft uppfattningen att tron är på tillbakagång, men tanken att en tilltagande
modernisering leder till att människor blir mindre troende är i
själva verket missvisande. Världen är lika religiös som någonsin.
Moderniseringen har snarast inneburit att de religiösa trosriktningarna har mångfaldigats.
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Du har valt att visa en rad historiska dokument inom ramen för biennalen, till exempel judiska karikatyrer från
den svenska dagspressen i början av 1900-talet, grundläggande dokument från reformationen och från när kyrkan separerades från den svenska staten. Kan du berätta
lite mer om varför du har valt att ta med dem?

Att visa historiska artefakter ger ett visst ämne eller en viss
diskussion ett sammanhang och en specifikhet, och det är något jag har börjat göra mer och mer på senare år. Det finns
material som rör frågan om det sekulära i ett specifikt svenskt
sammanhang som är relevant för utställningen. När jag fick
höra talas om att det gjordes många antisemitiska karikatyrer i Sverige, särskilt i början av 1900-talet, kändes det viktigt
att visa dem. Det är viktigt att människor känner till dem,
eftersom karikatyrerna speglar det samhälle som har format
vilka de är i dag. Materialet är starkt, det sätter den svenska
antisemitismen i relation till vad som hände på många ställen
i Europa vid samma tidpunkt. Av bilderna förstår man också att den samtida debatten kring satirteckningar och deras
nedsättande och kränkande verkan absolut inte är något nytt.
Dokumenten från reformationen visar på det ögonblick när
den svenske kungen blir överhuvud för den svenska kyrkan.
Som av en händelse är det reformationens 500-årsjubileum i
år, 2017. Det mer samtida dokumentet om den officiella separationen mellan kyrka och stat i Sverige tydliggör att landet
blev formellt sekulärt först den 1 januari år 2000, trots att Sverige så länge har haft rykte som en socialt progressiv nation.
”Jag tänkte att en handfull historiska referenspunkter av det
här slaget skulle bidra till att utställningens besökare fick en
djupare förståelse.”
Biennalen tacklar ämnen som både kan beröra och uppröra. Hur har arbetet kring detta sett ut i den curatoriska
processen?

Det finns flera saker som presenteras inom ramen för biennalen
som har visat sig vara känsliga, men i de flesta fallen har vi kunnat hantera deras känsliga natur och lyckats arbeta oss fram till
lösningar genom att tala med experter, lära oss mer och skapa
ett bra sammanhang för verken. Jag bestämde mig tidigt för att
om något av projekten inte skulle kunna genomföras på grund
av att det i ett samhälleligt perspektiv ansågs för känsligt, skulle
det inte vara jag som fattade det beslutet, och att vi skulle ha en
transparent process.
Det finns verk som vi inte kommer att kunna visa. Först
och främst ett verk av den brittiske konstnären John Latham.
Det ingår i en serie som han gjorde i början av 1990-talet, God
is Great, som inkluderar heliga skrifter från alla de tre stora monoteistiska religionerna. Latham använde sig ofta av olika typer
av böcker i sina verk, han såg böcker som energibärare. Det här
specifika verket handlar om kosmisk och andlig energi, om det
gemensamt mänskliga som är grundläggande för många olika
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Shilpa Gupta
WheredoIendandyoubegin, 2012
LED-baserad ljusinstallation, 880✗68 cm
Foto: Faurschou Foundation
Courtesy konstnären och Galleria Continua / Le Moulin, San Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana

religiösa trosriktningar. När han skapade verket var det inte
problematisk att visa det. Men världen har förändrats sedan
dess och det finns i dag en annan sorts känslighet kring vad som
kan eller inte kan ställas ut. På senare tid har det förekommit
incidenter kring andra verk ur samma serie av Latham, vid ett
tillfälle har en institution också tillgripit självcensur. Att skapa
ett utrymme för reflektion kring frånvaron av just detta verk
här är viktigt, för att spegla den förändring som har ägt rum i
våra samhällen.
Det har också funnits förslag på ett platsspecifikt verk av
konstnären Maddie Leach för Keillers Park, som vi inte fick de
nödvändiga tillstånden för. Hennes verk relaterade till mordet
på den algeriske Josef Ben Meddour, som utfördes i närheten av
ett vattentorn i parken för 20 år sedan. En av mördarna var Jon
Nödtveidt, sångaren i black metalbandet Dissection. Han dömdes för vad som beskrevs som ett homofobiskt hatbrott. Maddie
Leach ville göra en mindre intervention i parken, ett lågmält
minnesmärke över Ben Meddour på vattentornet i form av ett
litet pentagram, en urgammal symbol för beskydd, tur och harmoni. Ett uppochnedvänt pentagram är vanligt inom den estetik
som omger black metal, men Leach ville att symbolen skulle återges åt ”rätt” håll. I vår planering ingick en omfattande kontextualisering av verket, men vi lyckades ändå inte få de tillstånd som
behövdes. Det fanns en oro för att verket kunde misstolkas.

låta biennalen söka sig ut i staden, främst till platser som vanligtvis inte förknippas med konst. Att till exempel göra en utställning med historiska videoverk i Stadsbiblioteket har varit
intressant eftersom det är en plats med mycket liv och rörelse. Det har också varit väldigt roligt att installera den danske
konstnären Jens Haanings ljudverk Turkish Jokes från 1994, som
är ett av hans centrala verk, på Hjalmar Brantingsplatsen så att
det kan upplevas på nytt i Göteborg. Verket ingår i den stora
retrospektiva presentation av Haanings arbete som utgör en
del av biennalen.
På ett liknande sätt presenterar vi det verk som biennalen
har lånat sin titel från – Shilpa Guptas WheredoIendandyoubegin –
i Gamlestaden, en plats som ju utgör ett slags industriellt ingenmansland mellan stadskärnan och förorterna. Bästa sättet att se
verket är från spårvagnen, och placeringen i denna ”mellanrumszon” framstår som symbolisk. Göteborg är en starkt segregerad
stad, därför kändes det meningsfullt att visa verket här.
Det finns sammanlagt elva projekt som vi har placerat på
icke-traditionella platser för konst.
Vilka är dina målsättningar för biennalen?

Det har varit väldigt givande att genomföra nya projekt och

Att den ska öka medvetenheten om att det sekulära haft en stor
betydelse för vårt samhälle. Just nu genomgår det sekulära samhället en sorts kris. Trots att det sekulära skapades för att skydda minoriteter kan det användas i helt motsatt syfte som en
sorts våld mot minoriteter. Vi behöver hitta sätt för att skydda
det sekulära, kanske genom att inse nödvändigheten i att återuppfinna det. Ett sekulärt Europa är värt att lägga energi på.
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Kan du berätta mer om de beställda, nya verken som
finns på flera platser runtom i Göteborg?
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Haegue Yang
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L.E.FT Architects
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Vi säger vad du tänker)

Michèle Matyn
Olivia Plender
Riikka Kuoppala
Rose Borthwick
Sille Storihle
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Francesc Ruiz
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Konstnär:

Symboliskt viktig plats för konstnären

Konstnär:

Maddie Leach

Maddie Leachs projekt The Grief Prophesy

Shilpa Gupta

Masthuggskyrkan

Foto: Ola Kjelbye

Alexander Tovborg

I Masthuggskyrkan, känd för sin klassiska nationalromantiska
arkitektur, visar Tovborg två nya majestätiska målningar i en abstrakt stil som utmärker hans konstnärskap. Målningarna är gjorda direkt på segel från den danska kungliga flottan för att spegla
traditionen att hänga upp fartygsmodeller i kyrkor i hamnstäder.
Verket The Rape of Europha, skildrar hur den europeiska civilisationen skapades när Zeus, den högste av alla gudar i den grekiska
mytologin, rövar bort den feniciska prinsessan Europa. I myten
förvandlar sig Zeus till en tjur som för bort Europa från Fenicien
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– dagens Libanon och Syrien. Han rusar med Europa på ryggen
över Medelhavet och över den europeiska kontinenten. När de
når den grekiska ön Kreta våldtar Zeus Europa och hon blir havande och föder trillingarna Minos, Rhadamantys och Sarpedon.
Genom att utgå från historien om Zeus och Europa som motiv
för sin målning reflekterar Tovborg över dagens europeiska situation och hur flyktingar flyr från kriget i Syrien.
Tovborgs andra målning heter MAMMON, ett ord som används
i Nya Testamentet för att representera pengar, materialism och
girighet. I Tovborgs målning skildras Mammon som en gud och
en demon och verket lyfter fram hur materiella värden övertagit religionens roll.
Alexander Tovborg är verksam i Köpenhamn
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Med stöd från: Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Statens Kunstfond, Danmark

Alexander Tovborgs konst genomsyras av ett intresse för religiositet och europeisk mytologi, framförallt ett utforskande av religionens roll för vår förståelse om oss själva och andra. Tovborg
arbetar med både måleri, teckning, skulptur och performance och
hämtar sin inspiration från olika religiösa skrifter och folksägner.

Röda Sten Konsthall

Archivo F.X. / Pedro G. Romero
Wirtschaft, Ökonomie, Konjunktur, Württembergischer Kunstverein Stuttgart, 2012
Courtesy the artist
Photo: courtesy Hans D. Christ

Archivo F.X.

i samarbete med Bassam El Baroni & Pedro G.
Romero med medverkan av Doris Hakim,
Yassine Chouati och Equipe Media
Med stöd från: AC/E – Acción Cultural Española, Spanska Ambassaden i Stockholm – Sverige, Mophradat

Konstnären Pedro G. Romero har utvecklat projektet Archivo
F.X. sedan 1999. Arkivet utgörs av en stor samling bilder och föremål som alla skildrar exempel på spansk politisk och religiös
ikonoklasm – bildstrid – under 1900-talets första hälft. I arkivet
finns till exempel statyer med avhuggna huvuden, förstörda bilder eller nedsmälta religiösa föremål som nu återanvänds inom
industrin. Under biennalen bjuds för första gången en annan
konstnärlig forskare in, Bassam El Baroni, för att utveckla ett
nytt projekt för Archivo F.X.
Curatorn och teoretikern Bassam El Baronis projekt undersöker Averröes (det arabiska namnet: Ibn Rushd), en i stort sett
okänd 1100-talsfilosof som lade grunden för sekulära tankar i det
muslimska Andalusien. Averroëismen var en rörelse, som från
det sena 1200-talet, främst bestod av Parisbaserade filosofer. De
bidrog till att lägga grunden för vad vi i dag betraktar som den
moderna sekularismen genom att skilja på teologiska och filosofiska perspektiv. Archivo F.X. och Pedro G. Romero har dessutom bjudit in konstnärerna Dora Hakim och Yassine Chouati och
det aktivistiska mediekollektivet Equipe Media till samarbetet.
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I biennalen presenterar konstnärerna en mångfacetterad installation, med titeln The Destruction of Destructions, som består av en
rad olika element, såsom ljudverk, handtryck och bilder. Dessutom presenteras ett konversationsverk, en väggtext som visar en
lång mailväxling mellan alla involverade parter. I konversationen
diskuterar de sekularitet och Averroës betydelse i förhållande till
deras olika personliga sammanhang – konsten, bilden och de politiska kamperna. Romero och teamet bakom Archivo F.X. visar
utvalda dokument och bilder från arkivet för att på så sätt tolka
sammanhang och associationer mellan Averroëismens historiska
och filosofiska resa.
Pedro G. Romero och Archivo F.X. (Jose Iglesias Ga-Arenal och Charo
Romero Donaire) är verksamma i Sevilla
Bassam El Baroni är verksam i Alexandria
Doris Hakim är verksam i Sevilla
Yassine Chouati är verksam i Sevilla
Equipe Media är verksami Västsahara
Producerat för GIBCA 2017
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Röda Sten Konsthall

Basim Magdy
They Endorsed Collective Failure as the Dawn of a New Renaissance, 2013
Akryl, sprayfärg och akvarell på papper
45.5✗60.5 cm
Courtesy Deutsche Bank Collection

Basim Magdy
Bringing the Sun Back to Earth on a Blue Day, 2011
Sprayfärg och akryl på papper
33✗43 cm
Courtesy konstnären

Basim Magdy
Basim Magdys konst skapar ett slags hallucinatoriskt universum där det förflutna, nuet och framtiden flyter ihop och de
drömlika bilderna får oss att gå in i olika verkligheter samtidigt.

KONSTNÄRER

Magdy gör färgrika bilder av drömlika situationer, var och en
med en fantasifull titel. Bilderna kan ses som portaler till parallella världar, vilka alla reflekterar olika händelser i vår egen
värld: diplomati, medborgerliga rättigheter eller olika ritualer.
Bilderna är varken utopiska eller dystopiska, snarare framställer
de det mänskliga psykets oförmåga att hitta nya lösningar för
framtiden. Här upprepas samma misstag om och om igen, i en
cirkel av handlingar och nederlag.

Med stöd från: Pro Helvetia

I filmen On the Good Earth (På den goda jorden) kombinerar Basim
Magdy bilder med ljudfragment från TV-sändningen av det historiska ögonblicket när rymdkapseln Apollo 8 når månen, julen
1969. I programmet hörs astronauterna Bill Anders, Jim Lovell
och Frank Borman beskriva månens yta medan deras rymdkapsel
cirklar runt månen. Sändningen avslutas med att de läser de tio
första raderna ur Bibelns skapelseberättelse. Detta religiösa uttalande ledde till att NASA ställdes inför rätta och uppmanades att
förbjuda de statligt anställda astronauterna att utöva sin religion
i rymden. Genom att avbilda några astronauter ironiskt bakom
lås och bom skildrar filmen den märkliga situationen i att som
sekulär princip hänvisa religiöst utövande till den privata sfären,
bort från den offentliga sfären, som här är yttre världsrymden.

Filmen visas tillsammans med en serie frimärken som gjordes
för att hedra månlandningen med Apollo 8. De visar en detalj
av den berömda bilden Earthrise (Jordens uppgång över månen),
tagen av astronauten Bill Anders på julafton 1969, tillsammans
med orden ”I begynnelsen skapade Gud…”.

Basim Magdy är verksam i Basel

GIBCA 2017
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Myrorna – Järntorget

Dimitri Venkov
I wanted to be happy in the USSR, 2015
SD video, film, 45 min.
Courtesy konstnären

Dimitri Venkov
Dimitri Venkov är en av Rysslands unga, politiskt engagerade
konstnärer som reflekterar över ett samhälle splittrat av politik,
historia och sociala konventioner. I biennalen presenterar han
filmverket I Wanted to be Happy in the USSR, som följer en familjs
flykt från Ryssland till Norge.
Vill du berätta om ditt verk?

Med stöd från: Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse

Filmen följer kampen för George Blemu, en guineansk immigrant
till den forna Sovjetunionen, och hans ukrainska fru Elena och
deras två döttrar Anne och Maria som jag träffade i Moskva 2007.
George kom till Sovjetunionen för att studera medicin
1979 som en del av Sovjets ambition att skapa ”vänskap mellan
folken”. Nu försökte de lämna Ryssland och söka asyl, eftersom
de var utsatta för rasism. De fick rådet att ta sig till Norge. Från
början var det en historia om invandring, men det utvecklades
till en berättelse om migration från det globala Syd till det globala Nord.

Filmens titel är viktig, eftersom den refererar till en rysk film
från 1936, som handlar om en cirkusartist som välkomnas som
ny invånare i Sovjetunionen. På dödsbädden utbrister hon “I
wanted to be happy in the USSR”. Den officiella hållningen, att
det ska råda “vänskap mellan folken” kvarstår i Ryssland. När
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Sovjetunionen kollapsade ökade de nationalistiska strömningarna och spänningarna kopplade till etnicitet, vilket ledde till
fler hatbrott och ökad rasism mot minoriteter. I slutänden
kan man se detta som orsaken till att familjen Blemu lämnade
landet. Förhållandena har emellertid ändrats sedan dess, spänningarna har minskat igen.
Hur fick du idén till filmen?

Jag ville göra en skildring som rymde möjligheten till förändring.
Frågan om identitet löper som en röd tråd genom filmen. Familjen kände sig aldrig hemma i Ryssland. Och de led av den fientlighet som de kände från omgivningen. De identifierade sig med
det ryska, samtidigt som döttrarna upplevde att de var tvungna
att förneka sitt ursprung för att överleva. Att vara annorlunda
var svårt i arbetarklassmiljön i Moskva. Nu har deras dotter Maria en ny identitet, och hon talar både ryska och norska väl. Det
är ovanligt. Det fanns inte så många människor som tog sig till
Ryssland för att påbörja en utbildning. Några kom för att studera, men återvände till de länder som de hade kommit från. 2009
träffade jag åter familjen och nu identifierar de sig som norrmän.
Dimitri Venkov är verksam i Moskva
Filmen visas med start varje hel timme.
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Röda Sten Konsthall
Etel Adnan
Kalimat II, 2015
Bläck, layering, akvarell, granatäppeljuice
Courtesy konstnären och Galerie Lelong & Co
Foto: Courtesy Fabrice Gibert

Etel Adnan
Etel Adnan är filosof, poet, författare och konstnär. Hon har
bott i Libanon, Amerika och Frankrike och har arbetat med
ämnen som konflikt, tro och människans villkor. I sin konstnärliga praktik, speciellt i sina “leporellos”, vikta pappersverk,
kombinerar hon texter med bilder. Verken växlar mellan skulptur och måleri, föreställande och abstrakt, poesi och bild.

Kalimat, titeln på Adnans andra verk, kommer från det arabiska
ordet för “mening” eller “ord”. På denna leporello finns enstaka
arabiska ord såsom måne, öga, kristall och flod. I den islamska
världen anses den religiösa skriften vara Allahs ord snarare än
en historisk tolkning skriven av människor. Verket reflekterar
över en förändring där guds vilja har skilts från människans
egen vilja, en viktig aspekt av sekulariseringen.
I verket Freedom of People, Freedom of Animals, Freedom of Plants,
Freedom of Nature repeteras orden i titeln på arabiska, men varje
gång i en ny ordning för att upplösa hierarkin mellan orden.
Genom att repetera ordet “frihet” uttrycker Adnan en önskan
om en holistisk förståelse av världen.
Etel Adnan är verksam i Paris

Göteborgs Konsthall

Fahd Burki
Fahd Burki
Believer, 2012
Akryl och collage på papper
Courtesy konstnären

Fahd Burkis måleri, grafik och skulptur inspireras av allt från
primitiva urbilder, ikonografi och science fiction till tidigt modernistiskt måleri av Paul Klee och traditionellt miniatyrmåleri
från Sydostasien. Verken blandar flera olika estetiska uttryck
och visar figurer som är komponerade med strikta och noggrant
utstuderade former mot enfärgade bakgrunder.
Burki arbetar ofta i serier och har skapat ett lexikon av olika
symboler, totemliknande former och personligheter. Titlarna,
som oftast består av enskilda ord, såsom Helare eller Framsteg,
tillsammans med motiven, anspelar på olika moraliska och
ideologiska aspekter. Det finns inte några givna tolkningar. Karaktärerna existerar i samma universum och upplevs både som
kroppsformer och monument.
Fahd Burki är verksam i Lahore

KONSTNÄRER
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Med stöd från: Franska Institutet i Sverige

Etel Adnans verk Mahmoud Darwish är uppkallat efter poeten
med samma namn (Mahmoud Darwish, 1941–2008), som var
en av Palestinas stora nationalskalder. Han såg Haifa som sin
hemstad, men förvägrades inresetillstånd till Israel efter att ha
gått med i PLO (Palestine Liberation Organisation, Palestinas
befrielseorganisation). Darwish skrev texter som handlade om
ockupation och exil. Även om han var mot den israeliska statens
handlingar, trodde han på en förening mellan palestinier och
judar tack vare de djupa historiska banden. På denna leporello används Darwishs dikt “I See What I Want” (1990). Dikten

beskriver önskan om att få förverkliga sin egen idé om världen.

Göteborgs Konsthall

Fatma Bucak
Ur Fantasies of Violence, 2017
117 zinkplattor, etsningar – cerra molle, olika storlekar
Courtesy konstnären
Foto: courtesy konstnären

Fatma Bucak
Med stöd från: SAHA Association – Supporting Contemporary Art from Turkey, Atelje Larsen

Fatma Bucaks installation Fantasies of Violence består av 117 dubbelsidiga zinkplåtar, alla med tryckta abstrakta mönster som
går att härleda till våldsamma bilder från dagstidningar. Att
blanda form och material för att skapa konceptuella och taktila
verk är utmärkande för Bucaks konstnärskap. Tidningsbilderna samlades först in i Turkiet, men senare också i Frankrike och
USA där offentliga platser har blivit alltmer militariserade och
polisvåld återkommer i motiven. Som helhet visar verket den
stora mängd bilder i media som skildrar statliga “krislägen”, där
en global följd har varit att upphäva de medborgerliga rättigheterna, främst för minoritetsgrupper, till den grad att det har
normaliserats.
De abstrakta markeringarna i plåtarna har brutits ner till enkla
linjer, som för att visa bildens skelett. Linjerna, som påminner
om snabba skisser, representerar våldet i bilderna med ett eget
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språk. Med verket försöker konstnären nå verkligheten bakom
det representerade våldet och belysa hur vår uppfattning av det
förmedlas.
På baksidan av plattorna visas den syreerodering som uppstår
när bilderna etsas in i zinken med den särskilda djuptrycksteknik som konstnären är specialiserad i. De fina linjerna på framsidan står i kontrast till den råa och slitna metallen på baksidan.
De här plattorna används inte, som de brukar, för att trycka
vidare bilderna på papper utan är i stället verket i sig. Materialvalet är viktigt – det är samma kalla och kliniska material som
används vid vapentillverkning.
Fatma Bucak är verksam i London och Istanbul
Producerat för GIBCA 2017
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Röda Sten Konsthall

Foto: Ola Kjelbye

Francesc Ruiz

Du har gjort ett nytt verk specifikt med utgångspunkt i
Göteborg, som är placerat utanför Röda Sten Konsthall.
Kan du berätta om din konstnärliga process?

Våren 2017 var jag inbjuden till ett konstnärsresidens i Göteborg. Under den här tiden vandrade jag runt i staden och
besökte också flera av Göteborgs förorter. Jag fascinerades av
den kakafoni och mångfald som utgör stadens kommersiella
centrum och som utgör stadsbilden i många kosmopolitiska
städer. Här samsas livsmedelsaffären med Thairestaurangen,
secondhandaffären som drivs av någon kristen organisation
med sexshoppen, scientologerna vägg i vägg med en gayklubb,
bibliotek, gym, och olika kyrkosamfund i anslutning till kiosken som säljer lotter och cigaretter och så vidare… Mångfalden
är stor när det kommer både till människorna och utbudet av
butiker. Men det finns olika maktförhållanden förbunden med

KONSTNÄRER

allt detta, en hierarki. I detta speglas också en berättelse om
våra drömmar och begär. Och inte minst om klass och våra olika ekonomiska villkor. På flera ställen pågår en berättelse om
fattigdom. Jag tänker på platserna där man kan spela på hästar
eller fotboll, bankomaten som det alltid är kö till. Det är detta
jag utforskar i verket The Street.

Med stöd från: Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse, AC/E – Acción Cultural Española,
Spanska Ambassaden i Stockholm – Sverige, Med residensstöd från Västra Götalandsregionen

Den spanske konstnären Francesc Ruiz har forskat kring seriemagasinens historia, framförallt i relation till subkulturer,
klass och sexualitet. Verket The Street består av en 25 meter lång
konstruerad och tecknad gata, placerad i området bakom Röda
Sten Konsthall, som besökare inbjuds att gå längs med. Verket
utforskar hur vi kan leva tillsammans och vilka rättigheter och
friheter vi har, oavsett bakgrund – vilket är en central fråga för
det sekulära samhället.

I anslutning till The Street har du gjort verket Pocket, en
liten fickbok som besökarna kan ta med sig. Vad är tankarna med den?

Pocket fungerar som en fortsättning på The Street, en liten trycksak som lägger till olika detaljer. Den sortens information som
du kan stoppa i en ficka eller bära med dig. Man kan använda
serier till allt. Jag tycker att storleken är intressant, den är gjord i
ett format som vi ofta ser i små informationspamfletter med sexrådgivning eller politiska och religiösa budskap. I verket utforskar jag tankar om ideologi och privatliv. Jag kommer att använda
The Street för att tala om saker på ett surrealistiskt sätt, och Pocket
sprider information om var man kan hitta The Street. Allt är på
låtsas – för mig handlar det snarare om hur idéer konstrueras.
Francesc Ruiz är verksam i Barcelona
Producerat för GIBCA 2017
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Göteborgs Konsthall/Röda Sten Konsthall
Haegue Yang
Series of Vulnerable Arrangements – Version Seoul, 2006/2017
7 ljusskulpturer – droppställning, glödlampor, lysrörsring,
infraröd lampa, kabel, fläkt, tygremsor, timer

Haegue Yang
Swedish Villa, 2012
Aluminiumpersienner, aluminiumhängare,
pulverfärg, ståltråd, kabel, glödlampor
118✗244✗200 cm
Ur Moderna Museets samling, Stockholm
Foto: Florian Kleinefenn

Haegue Yang

Med stöd från: Institut Für Auslandsbeziehungen (IFA)

Haegue Yang använder vardagliga föremål som persienner, fläktar,
lampor och ställningar i sin konst. Av föremålen formar hon
sköra och ömtåliga skulpturer som på ett poetiskt och politiskt
sätt förmedlar en känsla av otrygghet. Verken behandlar migration, förflyttning, klassfrågor och ojämlikhet mellan könen
– företeelser som alla bidrar till att minoriteter skapas.
Series of Vulnerable Arrangements – Version Seoul är en tidig installation där Yang, på ett för henne typiskt sätt, blandar hårda och
mjuka element i samma skulptur. När objekten placeras tillsammans blir de också beroende av varandra för att hålla ihop.
Installationen består av sju droppställ som görs levande med
färgat ljus, sladdar och en fläkt. Arrangemanget är skulpturalt
och rumsligt och skörheten i verket har en nästan mänsklig di-
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mension. Dessa ”sårbara arrangemang” kan ses som en metafor
för den ömtåliga samexistensen i dagens samhälle.
Swedish Villa är gjord av gula och blåa persienner som refererar till
den svenska flaggan. Arrangemanget är varken öppet eller stängt,
och anspelar både till insida och utsida, det privata och det offentliga. Yang använder persienner i många av sina installationer
när hon refererar till det hon själv beskriver som ”frånvarande
samhällen” – människor som lever i periferin, avspärrade från
resten av samhället. Titeln Swedish Villa visar också på de banala
strävandena som frodas av nationell kultur – hur både de som
hör till och de som står utanför strävar efter att höra hemma.
Haegue Yang är verksam i Berlin och Seoul

KONSTNÄRER

Göteborgs Konsthall/Röda Sten Konsthall

Haseeb Ahmed & Daniel G. Baird
Has the World Already been Made? X 10: Belfries, 2017
Mixed media installation, dimensions variable
Courtesy konstnärerna
Foto: courtesy konstnärerna

Haseeb Ahmed
& Daniel G. Baird
Berätta om det konstprojekt ni presenterar på biennalen?

Hasseb aHmed (Ha) – Vi arbetar på ett projekt som kallas Has
the World Already been Made? Under de senaste sex åren har Daniel och jag arbetat med avgjutningar av små fragment av byggnader och objekt från en mängd olika platser runtom i världen.
daniel G. baird (db) – Under åren har vi samlat ihop alla avgjutningar i ett stort arkiv. Projektet växer och det är fullt av
referenser mellan de ihopsamlade fragmenten.
Ha – Alla avgjutningar innehåller många olika referenser och är
i naturlig storlek, kopior av sådant som existerar i verkligheten.
Alla delarna blir till skulpturer eller installationer och vi har
gjort avgjutningar på så vitt skilda platser som Moskva, Kalifornien och Pakistan. Ibland beskriver vi det som att vi konstruerar rum eller platser med en sorts skulptural vokabulär, en
sorts ”ornamentens grammatik”, för att låna ett begrepp som
i mitten av 1800-talet myntades av arkitekten och designern
Owen Jones.
db – Verket för konstbiennalen rymmer två delar, en på varje utställningsplats. De bygger på vår bild av ett klocktorn, närmare
bestämt ett så kallat beffroi. Den centrala komponenten i varje del
är avgjutningar av partier på klocktorn där själva urtavlan sitter.

Ha – Vi utgår alltid från någon form av arkitektonisk arketyp
när vi skapar våra installationer, såsom fontäner, broar och fasader. Klocktornen, beffroierna, klassas i dag som ett gemensamt
franskt och belgiskt världskulturarv och betraktas som tidiga
exempel på sekulär arkitektur. I varje stad fanns två byggnader
med torn – ett som hörde till katedralen eller kyrkan, och ett
annat med en sekulär funktion. Städernas domstolar var placerade i de sekulära tornen, som ofta också smyckades med en
urtavla. Dessa två parallella byggnader och torn ses som ett tidigt exempel på separationen mellan stat och kyrka.
Vad vill ni väcka för frågor med era verk?

Ha – Tanken om en universell estetik uppstår på 1700-talet, när
kolonialismen når sin höjdpunkt och föremål rör sig kors och
tvärs över hela världen. Kan delarna vi har gjutit av representera den helhet som de är en del av? Kan detta enda fragment
göra helheten närvarande på en ny plats?
Återfinner vi samma estetiska preferenser över hela världen? Normalt betonar vi ju skillnader när vi betraktar världen.
Men för oss är det tvärtom likheterna som är intressanta. Vi har
kallat projektet Has the World Already Been Made? Hur återskapas
världen till sin egen avbild?
Haseeb Ahmed är verksam i Bryssel
Daniel G. Baird är verksam i Chicago
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Göteborgs Konsthall

Hilma af Klint
Blå Bok # 4, October – December 1907
Skissböcker med automatiska teckningar av “De fem”
Courtesy Stiftelsen Hilma af Klints Verk
Foto: Courtesy Albin Dahlström / Moderna Museet Stockholm

Hilma af Klint

Med stöd från: Stiftelsen Hilma af Klints Verk, Milox

Hilma af Klint var verksam i början av 1900-talet och betraktas som en pionjär inom det abstrakta modernistiska måleriet. Hennes arbete kan förstås i sammanhanget av den tidiga
modernismen, då konstnärer sökte nya vägar för att uttrycka
estetik, politik, vetenskap och spiritualitet. Vad som utmärkte
af Klint var att hon skapade sitt måleri med direkta influenser
från den andliga världen. Hennes målningar är direkt knutna
till hennes intresse för spiritism, teosofi och Rosencreutz. Under sin livstid skapade af Klint en omfattande samling målningar, akvareller och skisser med närmare 1 200 verk. Målningarna
är livfulla och experimentella och inkorporerar symbolik och
texter. Hilma af Klints abstrakta måleri ställdes aldrig ut under
hennes livstid eftersom hon insåg att de banbrytande verken
pekade på en radikalt ny riktning för konsten, som hon uppfattade att världen var redo att till fullo förstå och uppskatta först
i framtiden – tidigast 20 år efter hennes död.

ella aktiviteter tillsammans med andra praktiserande teosofer
– vid den tiden en liten grupp i Sverige. Hon var del av konstnärsgruppen ”De Fem” med fyra andra kvinnliga konstnärer.
De träffades varje fredag och utövade ceremonier, mediterade,
analyserade Nya Testamentet och tillsammans försökte de
komma i kontakt med andevärlden. Under sina möten förde de
detaljerade anteckningar och med tiden började af Klint skapa
”automatiska teckningar”, där handens rörelse fritt löpte över
pappret i seanser där de ”höga mästarna” påkallades.
Hilma af Klint (1862–1944) är verksam i Stockholm

Hennes Blå skissböcker utgjorde en del i hennes vardagliga liv. De
innehåller svartvita fotografier av hennes målningar och vid
sidan av fotografierna målade hon reproduktioner i färg. Hon
visade böckerna för personer hon mötte och engagerade dem i
samtal om målningarnas betydelse.
Hennes meningssökande kom också till uttryck genom spiritu-
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Göteborgs Konsthall/Röda Sten Konsthall/
Hjalmar Brantingsplatsen
Med stöd från: Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Statens Kunstfond, Danmark, Statens Værksteder for Kunst, Danmark

Jens Haaning

Jens Haaning
Turkish Jokes (Grønlands Torg, Oslo), 1994
Affisch, 83,5✗59,5 cm
Courtesy Studio Jens Haaning
Foto: Jens Haaning

Jens Haaning är en av sin generations mest betydelsefulla och
kritiska konstnärer. Haaning fick sitt internationella genombrott på 1990-talet och har sedan dess skapat en rad konceptuella konstverk som sträcker sig över kulturella, etniska och
sociala gränser.
I biennalen presenteras en omfattande samling verk av Jens
Haaning, vilket erbjuder en överblick av hans mångfacetterade konstnärskap. När verken presenteras tillsammans lyfter de
fram en angelägen reflektion över västvärlden som ett komplext
samhälle i förändring. Haanings verk uppmanar till debatt om
sekularitet, vilket i sig inkluderar ämnen som migration, jämlikhet mellan könen, nationalism och yttrandefrihet. Haanings
konstnärliga genombrott kom med verket Turkish Jokes från
1994, som under biennalen presenteras på Hjalmar Brantingsplatsen. Presentationen av hans konstnärskap på biennalen är
en av de hittills största i Norden.

Jens Haaning
Sverige, 2017
Courtesy Studio Jens Haaning

Jens Haaning är verksam i Köpenhamn
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Med stöd från: EMS Elektronmusikstudion
Tack till: Isak Nordell/SVART, Mikael Gorfalski, Jan Håfström

Joakim Forsgren
Vindtunnel, 2015
240✗103✗40 cm
Courtesy konstnären
Foto: Ari Luostarinen

Joakim Forsgren
Gobelänger, odaterad
103✗235 cm
Courtesy konstnären

Joakim
Forsgren
Joakim Forsgren har länge intresserat sig för motivationen
och arbetet bakom högernationalistiska rörelser i Sverige. I sin
konst analyserar han dess symboler och centralgestalter.
Verket The Resurrection of Carolus Rex består av en rad olika komponenter som byggts på under lång tid. Verket handlar
om den ökända svenska ”krigarkungen” Karl XII som blivit en
nationalistisk ikon. Forsgren har i sin efterforskning upptäckt
en mer överraskande och komplex bild av kungen som ofta
utelämnas i den officiella historieskrivningen. När Karl XII låg
sjuk i Bender (dagens Moldavien) blev han besatt av landskapsbilder från Konstantinopel (dagens Istanbul). Det han trodde
var cypresser på bilderna visade sig i själva verket vara granar
och det gav honom idén om en granträdgård i Stockholm – ett
förslag som omedelbart förkastades av den kungliga arkitekten
Tessin. Vid den tiden höggs granskogarna ned för att ge bränsle
till järnbruken. De granskogar som vi idag ser som symbolen för
svensk natur är därför oftast inplanterade.
Med en hemsnickrad estetik kännetecknande för Forsgrens konst presenteras en mångfacetterad installation som
väver samman en rad olika historier och består av gobelänger,
ljudskulpturer och silhuetter av Karl XII.
Joakim Forsgren är verksam i Stockholm
Producerat för GIBCA 2017
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Chalmers University Of Technology

Jonas Staal
Monument to Capital, 2013
Video
Courtesy konstnären
Jonas Staal
Monument to Capital, 2013
Ljuslåda
Courtesy konstnären

Jonas Staal
Jonas Staal är en konstnär som arbetar i gränslandet mellan
konst, arkitektur, demokrati och ideologi.

Med stöd från: Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse

Staal har grundat New World Summit, en konstnärlig och politisk organisation som utvecklar alternativa parlament för och
med organisationer som har svartlistats, statslösa och andra
grupper som normalt är uteslutna från de demokratiska processerna. New World Summit ger dessa grupper en plattform för
att finna en gemenskap och ett alternativ till de stater som
för krig i deras namn. Den femte och senaste upplagan av
New World Summit: Rojava ägde rum i Rojava, som ligger i den
ursprungligt kurdiska delen av Syrien. I regionen bor kurder,
araber, assyrier och andra grupper som har försökt etablera ett
demokratiskt självstyre till stöd för gräsrotsdemokrati, jämlikhet mellan könen och religiös jämlikhet med en gemensam
ekonomi. Rojavas självständiga regering gav New World Summit
i uppdrag att utforma och konstruera ett nytt parlament för
deras ”statslösa demokrati”. Under GIBCA visas en modell av
parlamentet i Rojava tillsammans med en video som skildrar
konstruktionen av parlamentet och dess invigning av utrikesminister Amina Osse.

bilitet. Staal använder Barclays skyskrapeindex och utvecklar
det vidare för att belysa relationen mellan konstruktionen av
världens högsta byggnader och Dow Jones största börskrascher.
Höjden på de högsta byggnaderna stämmer överens med de
största krascherna på aktiemarknaden. Monument to Capital ser
kapitalismen som det dominerande trossystemet i det postsekulära samhället. En form av ”sekulär religion” som kräver kollektiv tilltro till tillväxt och marknaden. Verket har utvecklats
som en platsspecifik installation i den nyrenoverade ljusgården
vid avdelningen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på
Chalmers tekniska högskola.
Jonas Staal är verksam i Rotterdam och Aten
Producerat för GIBCA 2017

Jonas Staals verk Monument to Capital reflekterar över hur monumental arkitektur är sammankopplad med finansiell insta-
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Göteborgs stadsmuseum
The Kingdoms of Elgaland-Vargaland
Elgaland-Vargaland Declaration, 1993
A4 offset på papper
Courtesy konstnärerna

The Kingdoms of Elgaland-Vargaland
Elgaland-Vargaland Passport, 1993
Offset- and letterpress-print, 10✗13 cm booklet
Courtesy konstnärerna

Konungarikena
Elgaland-Vargaland (KREV)

Berätta om Konungarikena Elgaland-Vargaland?

Elgaland-Vargalands territorium består av alla gränsområden
på jorden. KREV är därför grannar med alla stater. Det första vi
gjorde när vi grundade KREV var att skicka brev till alla existerande stater för att berätta att de fått en ny granne. Budskapet
var att antingen tar KREV över gränsterritoriet eller så tas gränserna bort mellan de olika staterna.

Vad händer i Göteborg under konstbiennalen?

Vi kommer att erbjuda besökarna möjligheten att ta del i
en ritual som upphöjer alla som vill till kung. Att vara kung,
menar vi, är samma sak som att vara Gud. Alla som har genomgått ritualen kommer att lysa av sin inre upphöjdhet. På
så vis försvinner de hierarkier som vi har i samhället. Vi vill
jämna ut skillnaderna i samhället och föreställningen att några
människor är mer värda än andra.

Med stöd från: Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse

Konungarikena Elgaland-Vargaland är ett konceptuellt konstverk som består av en nation som skapades av konstnärerna Carl
Michael von Hausswolff och Leif Elggren 1991–1992. Nu firar de
sitt 25-årsjubileum med att etablera Ministry of Constitutions and
Hierarchical Matters. Transubstantiation II (tillägnad Margareta
Orreblad, 1934–2016). I verket reflekterar konstnärerna över nationalstatens roll, medborgarskapet och de lagstadgade rättigheter som grundlagen ger medborgare.

I biennalen kommer besökarna kunna ta del av Elgaland-Vargalands och andra länders författningar och inbjudas till att
skriva sina egna. Vissa saker är gemensamt för alla länders författningar. Medan andra saker går att ändra. Hur ser vi på våra
rättigheter, skyldigheter och friheter om vi får möjlighet att
författa vår egen grundlag?
Carl Michael von Hausswolff är verksam i Stockholm

Vid vissa tillfällen presenterar vi oss som kungar. Vi har varsitt
rike och därför är KREV två stater som bildar en nation, och
således ett kungadöme.

Leif Elggren är verksam i Stockholm
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Lawrence Abu Hamdan
Contra Diction (speech against itself), 2015
2-kanalig videoinstallation, teleprompter, skärm, högtalare, 19:15 min.
Varierande mått
Courtesy konstnären och Maureen Paley, London

Lawrence
Abu Hamdan
Lawrence Abu Hamdans praktik behandlar religiösa minoriteter som söker skydd och analyserar relationen mellan tal, lyssnande och mänskliga rättigheter.
Verket Contra Diction (Speech Against Itself) baseras på påstådda masskonverteringar bland den muslimska Drus-minoriteten i
norra Syrien som drivits fram av den mer dominanta och fundamentalistiska muslimska Wahhabi-gruppen. Verket beskriver hur
små språkliga akter kan hjälpa oss omvärdera precisionen i talet,
de många sätten att vara tyst och opålitligheten i den egna rösten. I verket reflekterar konstnären över Taqiyyas lingvistik, en
gammal islamsk juridisk lag som utövas av esoteriska minoriteter.
Lagen tillåter troende individer att förneka sin tro eller begå olagliga handlingar när de riskerar förföljelse eller har blivit statslösa.
Verket är en två-kanalig videoinstallation. En av skärmarna är en teleprompter – en apparat från vilken vi ofta får
höra politiska lögner upplästa. Genom telepromptern med dess
rullande texter inbjuds betraktaren att ta del av videoverket på
den andra skärmen. En installation där både transparens och
falskhet ställs i relation till varandra.
Lawrence Abu Hamdan är verksam i Berlin

L.E.FT Architects

Röda Sten Konsthall

(Makram el Kadi och Ziad Jamaleddine)
I samarbete med Lawrence Abu Hamdan
och Nisrine Khodr

Foto: Bahaa Ghoussainy

Amir Shakib Arslan Mosque är en helgedom i Moukhtara belägen i de
libanesiska Shoufbergen som är designad av arkitekturbyrån L.E.FT
Architects. Moskén är en samtida tolkning av en traditionell moské,
designad som en böneplats tillägnad alla olika inriktningar inom Islam. Den 100 kvadratmeter stora moskén gjordes på beställning av
Walid Joumblatt, ledaren för det libanesiska progressiva socialistpartiet (PSP). I Mokhtara bor både Druser och kristna och inga av dessa
ber vanligtvis i moskéer. Byggnaden är ett religiöst rum men kan
också ses som en politisk gest. Vid ingången till moskén står ordet
Insan (människa) skrivet. Inskriptionen är en påminnelse om att det
inte går att skilja gud från människan och den humanistiska traditionen i Islam. Moskén är designad som en antipopulistisk gest mot
identitetspolitik i en tid då våldet mot de som anses ha “fel” identitet
trappas upp.
Konstnären Lawrence Abu Hamdan samarbetade med arkitektbyrån L.E.FT kring vissa delar av moskén, speciellt de estetiska
uttrycken i de religiösa funktionerna. Genom att arbeta med idén
att det är ett rum för alla olika inriktningar av Islam har Abu Hamdan designat en bönematta där han vävt in en bild av ljudvågorna
som blev till under en uppläsning från Koranen. Tillsammans med
Nisrine Khodr har Abu Hamdan också skapat det nya böneutropet. I
verket får vi ta del av dokumentation från projektet.
L.E.FT Architects är verksam i Beirut och New York
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Musiclovers Records

Vattentorn, Keillers Park, Göteborg, 8 augusti 2017
Foto: Maddie Leach

Maddie Leach
Dissections första demo med samma namn som släpptes
1991. Leach har samarbetat med konstnären Kristian Wåhlin
(Necrolord) som gjorde en serie skivomslag åt bandet, och bjudit
in honom att göra en bild på Keillers Park och vattentornet. Här
får vi också se den nybyggda Göteborgs moské som symboliserar
den ökade mångfalden i Göteborg de senaste årtiondena. Bilden
finns på omslaget av en ny vinylinspelning som Leach gjort inom
ramen för projektet och som består av en långsam instrumentell
tolkning av Dissections Into Infinity Obscurity spelad på vevlira
och oud. Vevlira är ett musikinstrument som kan kopplas till den
typen av svensk folkmusik som exempelvis Sverigedemokraterna
vill framhäva som typiskt ”svensk kultur”. Oud är ett stränginstrument som ursprungligen kommer från Nordafrika och Mellanöstern. Musikstycket med sin utdragna inspelning framstår
som en klagosång över den undantryckta och osynliggjorda berättelse som lyfts fram i verket The Grief Prophesy.
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Med stöd från: Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Akademin Valand, Göteborg Universitet

Maddie Leach utforskar i sitt projekt för biennalen det svenska
1990-talet och specifikt den då populära subkulturen black metal. Leach följer historien om bandet Dissection från Strömstad
som ansågs vara ett av de främsta banden på den svenska black
metal-scenen under 90-talet. Bandet använde sig av välkända
satanistiska och ockulta bilder och symboler såsom det upp och
ner vända pentagrammet och krucifixet.
Den 22 juli 1997 mördade bandets sångare Jon Nödtveidt
och hans vän en homosexuell, algerisk man vid namn Josef Ben
Meddour i Keillers Park vid Ramberget. Ben Meddour sköts två
gånger och hittades död vid det gamla vattentornet i parken.
Brottet beskrevs som ett homofobiskt hatbrott. De båda männen erkände och fängslades för mordet. Dissections sångare
hade avtjänat sitt straff 2004 och startade då upp bandet på
nytt. Han tog sitt eget liv 2006.
På en orienteringstavla i Keillers Park har Leach upptäckt
ett ditklottrat upp-och-nedvänt pentagram vid platsen för vattentornet. Som en motståndshandling mot denna satanistiska
symbol önskade Leach rista in ett rättvänt pentagram. En symbol som istället kopplas till föreställningar om skydd, harmoni
och tur och som ett diskret men ändå kraftfullt minnesmonument över Ben Meddour – 20 år efter hans död. Verket kunde
dock aldrig uppföras.
Titeln på Leachs projekt The Grief Prophesy är taget från

Skivan delas ut i 417 exemplar i skivbutiken Musiclovers Records/
Café Höga Nord med release tisdag den 26 september kl. 17–19.
thegriefprophesy.bandcamp.com
Maddie Leach är verksam i Göteborg
Producerat för GIBCA 2017
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Michèle Matyn
Drool, 2016
Courtesy konstnären och Base-Alpha Gallery, Antwerpen
Foto: courtesy konstnären

Michèle Matyn
Protected by the Kindness of Your Nature, 2017
Courtesy konstnären och Base-Alpha Gallery, Antwerpen
Foto: courtesy konstnären

Michèle Matyn
Made Mayrem, 2016
Courtesy konstnären och Base-Alpha Gallery, Antwerpen
Foto: M HKA

Michèle Matyn
Michèle Matyns praktik involverar fotografi, skulptur och performance. Hennes verk behandlar olika sätt där myter, folksägner och religion skapas genom människans möte med naturen.
Matyns arbete börjar ofta med resor till avlägsna platser som
kan inspirera tron på det övernaturliga. Hennes verk är ofta
naturliga och rustika och tycks ge naturliga föremål mänskliga
egenskaper.

Skulpturen Bilpannen, som betyder lårplattor på svenska, är
en skulptur gjord genom en performanceritual som Matyn har
genomfört tillsammans med sex kvinnor. I verket tillverkar de
takpannor genom att forma leran över sina lår innan plattorna
bränns i ugn. Metoden kommer från det förindustriella Europas lantliga samhällen och lyfter fram kvinnokroppen som en
skapare av skyddande strukturer.

Matyn medverkar i biennalen med en serie fotografier och skulpturer. Verken avbildar naturliga former och altare där objekt och
miljöer kan ses som levande väsen som tillsammans reflekterar
över kvinnans roll i samhället.

Michèle Matyn är verksam i Antwerpen
Producerat för GIBCA 2017

Med stöd från: Flanders State of the Art

I ett nytt performanceverk utgår Michèle Matyn från den
gamla folksägnen om Jenny Haniver – en djävulsliknande figur som ansågs inneha magiska krafter i 1500-talets belgiska
hamnar. Figuren är i själva verket liket från en rocka som har
torkat, resterna av fisken påminner om en demon. I verket
offras Jenny Hanniver till havet för att återställa balansen i
världen.
Verket Made Mayrem 1 & 2 är ett fotografi med ett altare för kvinnor i Kaukasusbergen, en region med stark hednisk tro. Bilderna visar människans sökande och filosofins roll i deras liv.
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Götaplatsen

Foto: Courtesy konstnären

Måns Wrange

Måns Wranges nyproducerade projekt The Rashomon Project

KONSTNÄRER

kommer att ta reaktionerna på biennalen, liksom andra dagsaktuella händelser under utställningsperioden, som utgångspunkt
för ett utforskande av det offentliga samtalets ökande polariseringen i förhållande till medielandskapets transformering och
den växande populismen. Genom att använda intervjuer, opinionsundersökningar och AI-baserad textanalysteknologi kommer projektet att utforska dramaturgin av känslor och åsikter i
den offentliga sfären under biennalens utställningstid. Projektet kommer att resultera in en film som produceras i samarbete
med Igor Isaksson på Mu.

Med stöd från: Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse

Med en bakgrund i moralfilosofin har Måns Wrange utvecklat
ett stort antal konstnärliga projekt som utforskar det mänskliga
beteendet och sociala medvetandet i dagens samhälle. Wranges
projekt kan pågå under flera år upp till decennier och involverar ofta samarbeten som betraktas som ovanliga i konstnärliga
sammanhang. Det inkluderar exempelvis samverkan med aktörer inom teknologier för spårning och i vissa sammanhang till
och med manipulering av medborgares åsikter och beteenden.
Det är aktörer som utvecklar sofistikerade metoder och algoritmer för kartläggning av åsikts- och känslomönster i den digitala
sfären, och som används av till exempel politiska lobbyister och
PR konsulter, säkerhetstjänster, finansmarknaden och IT-företag. Genom att konstnärligt utforska samma teknologier och
metoder i sina projekt undersöker han möjligheterna för en
reell och pluralistisk diskussion om politik och samhälle.

Måns Wrange är verksam i Stockholm
Producerat för GIBCA 2017
Projektet utförs i samarbete med:
Igor Isaksson, arkitekt och designer
Maria Karlsson, universitetslektor i Litteraturvetenskap, forskare i retorik
Ingela Ekwall, dramaturg
Jussi Karlgren, adjungerad professor i språkteknologi vid KTH, en av grundarna till Gavagai
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Olivia Plender
Bring Back Robin Hood, 2008 (verk ur serien)
Bläck på papper
© Olivia Plender, courtesy Maureen Paley, London

Olivia Plender
Olivia Plender intresserar sig i sitt konstnärskap för alternativa
sätt att leva, utbildning och tro. Plenders arbete baseras på socialhistoriska händelser, ofta med marginaliserade grupper, och
har bland annat behandlat 1800- och 1900-talens arbetarrörelse.
Här har hon undersökt deras frihetskamp och kopplingar till
kvinnorörelsen och den kooperativa rörelsen.

universell medborgarlön för att befria människorna från arbete.
Under 1930-talets stora depression, mellan de båda världskrigen, uniformerade de sig som en enad grupp, samtidigt som
fascismen spreds i Europa.
Olivia Plender är verksam i Stockholm

Plender visar teckningar som har inspirerats av den pojkscoutliknande rörelsen Kindred of the Kibbo Kift, som grundades
1920. Rörelsen, ledd av John Hargrave, arbetade med att ta fram
nya metoder för utbildning och självstudier. Kibbo Kift började
som en konst- och hantverksinfluerad demokratisk ungdomsrörelse, men utvecklades sedan till något som mer liknande
en religiös kult och till en kampanj för en penningreform. De
motsatte sig vad de ansåg vara arbetarnas meningslösa slit i
fabrikerna och anammade i stället den brittiska konstnären,
formgivaren och författaren William Morris vurm för tiden
före den industriella revolutionen. De tog fram en plan för en
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Elite Plaza Hotel

Public Movement
Debriefing Session I, 2013
Performance
Foto: Carmen Uriarte
Courtesy konstnärerna

Public Movement
Vad är Public Movement?

Public Movement är en forskningsbaserad grupp som undersöker politisk aktivism genom performativa verk i det offentliga
rummet. Vi arbetar huvudsakligen i olika offentliga miljöer, och
intresserar oss särskilt för publika koreografier. Att röra sig som
medborgare, vad innebär det? Hur rör sig staten? Vi både undersöker och arbetar med statliga institutioner, men samarbetar
också med aktivister och grupper som utövar civilt motstånd.
De senaste åren har vi också börjat arbeta med vad vi kallar diskursiva evenemang, där vi intresserar oss för samtalets koreografi och informationens koreografi – hur information rör sig.
Hur förhåller sig ert arbete till biennalens tema, sekularitet?

Kan ni berätta lite om hur era samarbeten ser ut?

Public Movement är en mångfacetterad organisation, med
många samarbetspartners och deltagare. Vi låter koreografi och
curatering mötas för att undersöka hur handlingar kan vidareföras och arkiveras. Kunskap, forskning och material rör sig
genom och med hjälp av kroppar. Genom vårt arbete pekar vi
på de ”konceptuella koreografier” som iscensätts i alla de strukturer vi rör oss inom, samtidigt som vi undersöker hur museer
och civila pilgrimsfärder förhåller sig till frågan om nationell
identitet. Vi skapar en väldigt noggrann struktur för våra performanceverk, men strukturen upprätthålls med så lätt hand
att du inte ens märker att du blir del av en koreografi. Det är
inte som på teater. Forskningen förs vidare och när du lämnar
verket bär du det som hänt i din egen kropp.

Med stöd från: Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse

Ett av de fenomen vi undersöker är ”den civila pilgrimsfärden”,
ett begrepp som myntades av en sociolog på 1980-talet. Begreppet beskriver hur nationalstater anpassar, tar över eller förändrar
religiösa fenomen och praktiker i syfte att stärka en nationell
självbild och konstruera en nationell identitet. Vi tittar särskilt
på ”Birthright Israel”, en 10-dagars rundresa i Israel som gratis erbjuds judar mellan 18 och 26 år. Det hela startade i USA, men idag
reser unga judar från hela världen inom ramen för “Birthright
Israel”. Bara i år åker 28 unga svenska judar iväg på en sådan resa.
Antropologisk forskning visar att deltagarna på dessa resor efteråt känner en stark samhörighet med staten Israel. De starka
banden skapas genom fysiska, mentala och intellektuella upplevelser som ligger utanför den vardagliga rutinen. Antropologerna Victor och Edith Turner använder termen ”communitas” för
sådana arrangemang, med både teatrala och religiösa inslag, som
gör att individen börjar se sig själv som del av en gemenskap. Vi
tittar på ”Birthright Israel” som ett sådant fenomen, och vi tittar
också på det faktum att de människor som ligger bakom det också är människor som figurerar i konstvärldens maktstrukturer.

efterforskningar kring kulturell bojkott, civil pilgrimsfärd och
på vilket sätt konst och pengar också är politik.
Vi har uppfört verket i olika versioner på flera platser i
världen. De äger oftast rum på prestigefyllda hotell, som frekventeras av högt uppsatta personer som diplomater och politiker, en plats där de informella samtalen äger rum. Här utbyts
information och i tysthet upprättas förbindelser och överenskommelser. Eftersom vi placerar deltagarna just i en sådan miljö och i ett sådant förlopp förmedlas dessa erfarenheter också
till dem. I Göteborg presenteras verket på Elite Plaza Hotel på
Västra Hamngatan 3.

Public Movement är verksam i Tel Aviv
Producerat för GIBCA 2017
Verket uppförs under biennalperioden under utvalda datum – ett uppdaterat schema samt information om bokning finner du på biennalens hemsida www.gibca.se.
Debriefing Session: Göteborg består av ett enskilt möte som pågår i ca 30 minuter.

Verket heter Debriefing Session: Göteborg, berätta om det.

Debriefing Sessions är en performance där deltagarna individuellt
möter en person från Public Movement, som berättar om våra
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Riikka Kuoppala
And That's All I Remember, 2015
Videoinstallation, installationsvy
Panorama 17: Techniquement douce, Le Fresnoy, Tourcoing (2015)

Riikka Kuoppala

Riikka Kuoppala arbetar framförallt med video och personliga
berättelser som hon sätter i relation till historiska händelser för
att förstå ämnen som kolonialism, våld och trauma.
Med stöd från: Frame Contemporary Art Finland
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I videoinstallationen And That Is All I Remember spårar Riikka
Kuoppala sina rötter tillbaka till sina morföräldrar som var
kristna missionärer i Namibia under 1950-talet. Kameran följer henne när hon söker sig tillbaka i sin mormors – den unga
läkaren Eila Plathan-Saarinens – historia med fokus på dagen
då hon plötsligt dog år 1954. Kuoppala presenterar historien
på ett tredimensionellt sätt och från flera olika perspektiv. De
personliga minnena i filmen vävs ihop med historiska händelser,
som tar upp hur missionsarbete, apartheid och kolonialism förhindrade människors rätt att kontrollera sina egna liv. Namibia
utsattes för folkmord under det tyska kolonialväldet i början av
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1900-talet. Den största delen av befolkningen konverterades till
protestantismen av tyska och finska missionärer. I dag identifierar sig halva befolkningen fortfarande som lutheraner. Religiös
konvertering, i det här fallet i första hand till den lutherska
tron, är ett led i en större kolonialiseringsprocess, där Finland
främst identifierar sig som en luthersk nation efter att de i sin
tur koloniserades av Sveriges.
Riikka Kuoppala är verksam i Bryssel
Cinematografi: Pekka Niskanen
Ljuddesign: Valentine Gelin & Pierre George
Mix på plats: Sébastien Cabour
Färggradering/-justering: Baptiste Evrard
Programmering: Paul Guilbert
Produktion: Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
Produktionsstöd: AVEK, Oskar Öflunds Stiftelse
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Röda Sten Konsthall

Rose Borthwick
Produktionsbild: The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints,
Paris, France. Temple Open House, maj 2017
Foto: Rose Borthwick

Rose Borthwick

Borthwicks nya arbete In but Not Of uppmärksammar ett slags
möte mellan moderna trossystem och konstnärliga praktiker,
som uppstod då hon oplanerat träffade två amerikanska missionärer från mormonkyrkan (eg. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga). I mötet uppstod en dialog om betydelsen av att tro
starkt på konsten, och det framkom två olika sätt att förhålla
sig till ämnet: missionärerna för att konvertera andra till sin tro,
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och konstnären för att forska och utforska mötet inom ramen
för sitt konstnärskap.

Med stöd från: Akademin Valand, Göteborgs universitet

Rose Borthwick har i sina senaste konstprojekt iakttagit hur olika
religiösa grupper genom samtal och övertalning till deras tro eller
gemenskap försöker värva individer i allmänheten. Hon har pratat med de mormoner och Jehovas Vittnen som har försökt värva
henne, och hon har i sin tur försökt engagera dem i ett samtal om
konst för att konvertera dem till att tro på konstens värde.

Verket reflekterar över utbytet mellan två olika ståndpunkter
och svårigheten i att acceptera andra perspektiv. Men också
den slumpartade möjligheten till en oväntad allians. I installationen, som liknar ett mormonskt instruktionsrum, presenterar Borthwick filmer baserade på möten med representanter
från mormonkyrkan och de retoriska och pedagogiska strategier som de använder sig av.
Rose Borthwick är verksam i Göteborg
Producerat av GIBCA 2017
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Göteborgs Konsthall
Santiago Mostyn
Citizen (stillbild, video), 2017
2 kanal, HD videoprojektion
Courtesy konstnären

Santiago Mostyn

Santiago Mostyn sätter ofta sin egen kropp i centrum för sin
konstnärliga praktik, som ett sätt att ta upp frågor om identitet
och om att avvika från vithetsnormen. Han skapar situationer
som kräver stor fysisk och psykisk uthållighet där han är utlämnad till den situation han befinner sig i.
I verket Citizen dokumenterar Mostyn sin egen färd i en liten
roddbåt över Medelhavet, från halvön Dilek i Turkiet till ön
Samos i Grekland. Verket presenteras på två skärmar och vi får
följa hela resan i sin fulla längd. Den ena projektionen visar hur
konstnären lämnar Turkiet och ror i riktning mot Grekland, den
andra visar hur han sakta närmar sig den grekiska sidan. Framförallt skildras hur konstnären i all stillhet sitter omgiven av havet,
överlämnad till det stora tomrummet omkring honom. Mostyn
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gjorde resan utan att be om officiella tillstånd, medveten om att
Europa har en policy att skydda sina gränser mot människor som
tar sig över gränserna i båtar. Genom resan speglar Mostyn de
långa och farliga resor som asylsökande migranter har tvingats
göra de senaste åren. Medelhavet är viktigt för den europeiska
självbilden, för livet och utvecklingen i Europa men det är också
dödligt – vilket de senaste åren tydliggjorts av det stora antalet
migranter som drunknat på resan över Medelhavet.
Santiago Mostyn är verksam i Stockholm

KONSTNÄRER

Göteborgs Konsthall

Saskia Holmkvist, Ellen Nyman och Corina Oprea
Sicherheit (stillbild, video), 2017
Video, 24:20 min.
Courtesy konstnärerna

Saskia Holmkvist,
Ellen Nyman & Corina Oprea
Saskia Holmkvist, Ellen Nyman & Corina Oprea;

Hur fick ni idén till filmen?

I Vilgot Sjömans filmer Jag är nyfiken – en film i gult (1967) och Jag är
nyfiken – en film i blått (1968) finns ett grepp som vi har inspirerats
av, som tar temperaturen på samhället genom att ställa korta frågor direkt till människor på gatan. Det kändes viktigt att ta temperaturen på en rad aktuella frågor som knöt an till en nationell
självbild. Det tog två år att göra filmen och vi gjorde en ganska
omfattande research innan vi kunde konkretisera att det var säkerhet från flera perspektiv som vi tyckte var en angelägen fråga
i dag. Vi började med migration och hur vi skulle kunna arbeta
med den frågan utan att upprepa det media redan berättar. Under
vårt arbete med filmen accelererade konflikten i Syrien, vilket –
även om Sverige inte exporterar direkt till Syrien i dag – ledde in
oss på frågor kring ansvar och delaktighet. Det paradoxala i att
både vara passivt och aktivt deltagande i väpnade konflikter och
att både främja export av försvarsmateriel eller vapen och fredsbevarande arbete samt att både öppna och stänga sina gränser. Ett
västligt Moment 22 som fler länder än Sverige befinner sig i eller
låter andra befinna sig i.

Filmen är en parafiktiv-roadmovie baserad på dokumentärt material. I filmen vill vi ge röst åt människor som berörts av väpnade konflikter och bland annat lyfter de det faktum att flera av
länderna som har haft långvariga väpnade konflikter inte själva
producerar vapen. De importeras från flera andra länder. Vi var
nyfikna på sambandet mellan export och säkerhetspolitik eller
export som säkerhetspolitik och vad det har för konsekvenser
för andra med konflikter, flyktingströmmar och migration. En av
personerna som vi har intervjuat i filmen refererar till den tyske
sociologen Ulrich Beck som menar att om man ställer demokrati mot säkerhet kommer säkerhetstänkandet alltid att vinna.
Därför är det demokratiska samhällets största uppgift att undvika att utsättas för valet mellan demokrati och säkerhet. Så det
motsägelsefulla med säkerhet är väl att det inte nödvändigtvis är
så säkert… Ofta trappas konflikter upp med just ett ökat krav på
säkerhet.

Filmen är mer opak än en klassisk dokumentär och till exempel
ser man aldrig vapenindustrierna, utan vi färdas i ett landskap där
vi aldrig riktigt når vapenindustrin. Den ligger och lurar runtom i
landet och är ogripbar och svåråtkomlig.
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VPresentationen sker med stöd från: KHiO – Konsthøgskolen i Oslo
Produktionen av Sicherheit sker med stöd från: KHiO – Konsthøgskolen i Oslo, Konstnärsnämnden
Tack till: Skogen, Rumänska kulturinstitutet

Saskia Holmkvist, Ellen Nyman och Corina Oprea presenterar
tillsammans filmverket Sicherheit (tyska för säkerhet). Filmen
blottlägger västerlandets motsägelsefulla förhållande till konflikter i andra länder och porträtterar cynismen i att vara ett
framgångsrikt land i vapenexport och en modell för humanitära
värderingar.
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Gamlestaden – Hjällbo

Shilpa Gupta
WheredoIendandyoubegin, 2012
LED-baserad ljusinstallation, 880✗68 cm
Foto: Faurschou Foundation
Courtesy konstnären och Galleria Continua /
Le Moulin, San Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana

Shilpa Gupta
Verket presenteras i samarbete med Göteborg Konst, Trygg Vacker Stad och SDF Angered

Shilpa Gupta skapar konst som undersöker föreställningar om
åtrå, konflikt och säkerhet. Även om hennes arbeten är baserade
på sociala eller politiska situationer i specifika kulturella sammanhang håller Gupta beskrivningen av verken öppna för att
möjliggöra för olika tolkningar, beroende på var verket visas.
Biennalens signaturverk WheredoIendandyoubegin är ett LED-baserat verk skapat av Gupta. Genom att ta bort mellanrummen mellan orden har Gupta skapat en visuell orddikt. Arbetet kan ses
som en reflektion kring samhällets spänningar mellan det privata
och det offentliga och hur en persons handlingar förhåller sig till

35

GIBCA 2017

en annan människas sfär. Verket visas alltid på platser som kan
betraktas som gränsland och ”mellanrum” i stadsbilden. Tidigare har verket till exempel visats på den danska kusten och inför
Skottlands självständighetsval i Edinburgh. Under biennalen kan
verket kopplas till den kraftiga segregationen i Göteborg genom
sin placering i ett industriområde i Gamlestaden. Ett område
som man passerar på spårvagnsträckan från Hjällbo och de norra
förorterna mot Angered på väg in till centrum – en del av staden
som har sett mycket av de senaste årtiondenas migration.
Shilpa Gupta är verksam i Bombay
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Röda Sten Konsthall

Sille Storihle
The Stonewall Nation (stillbild, video), 2015
HD video
Courtesy konstnären
Foto: Sille Storihle

Sille Storihle
Sille Storihle gör experimentella videor och dokumentärer som
reflekterar över maktförhållande när det gäller medborgarskap,
genus och sexualitet. Hennes konst är forskningsbaserad och
tar ofta upp historiska berättelser som är ideologiskt laddade.

I videon The Stonewall Nation iscensätter Storhile en intervju
med gayaktivisten Don Jackson och konstnären Olaf Odegaard
(1938–1997). Efter att ha läst Carl Wittmans gaymanifest ville
Jackson etablera ett separatistiskt homosexuellt samhälle i Alpine County i Kalifornien år 1970, men planerna förverkligades
aldrig. Konstnären ifrågasätter det ideologiska resonemanget
bakom rörelsen genom att å ena sidan analysera lusten till det
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I verket The Tomorrow Show skildras en intervju med skådespelaren Micheal Kearns som spelar gayaktivisten Don Jackson i The
Stonewall Nation. Filmen är inspelad i Kearns sovrum och fokuserar på hans liv som The Happy Hustler under mitten av 1970-talet. Det var en fiktiv roll Kearns spelade både på och utanför
filmduken. I ett försök att minnas sitt alter egos Grant Stacy
Saxons vilda dagar börjar Kearns identifiera sig med Saxon. Verket lyfter fram en berättelse om identitet där en åldrande man
ser sig själv i en annan man från en svunnen tid.

Med stöd från: OCA – Office for Contemporary Art Norway

ONE MAN SHOW är en installation som består av tre delar tagna
från ONE National Gay & Lesbian Archives at USC Libraries in
California och UCLA Film & Television Archive. Verket undersöker politiken bakom arkivdokument, för att ifrågasätta den
homosexuelle vite mannen som centralfiguren i den queera
historien.

förlovade landet som skulle tillåta sexuell frihet, men å andra
sidan det snävt identitetspolitiska och koloniala i att tvinga
fram en uteslutande homosexuell koloni.

Sille Storihle är verksam i Berlin och Oslo
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Götaplatsen

Copyright Vector

Foto: Courtesy Vector

Vector
Med stöd från: Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse

Vector är en nybildad interdisciplinär grupp som arbetar med
projekt som undersöker samhällsfrågor genom interventionistiska strategier. Vector konstruerar sina projekt som en typ av sociopolitiska ”stresstester” i syfte att blottlägga revor i samhällsväven
i de kontexter där deras projekt utspelar sig.
På Göteborgs mest offentliga plats, Götaplatsen, kommer Vector
att under biennalens gång skapa den sociala skulpturen The Banned Image som kommer att undersöka gränserna för vad som får
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visas i det offentliga rummet i det sekulära svenska samhället. Det
färdiga verket kommer att presenteras någon gång under andra
halvan av utställningsperioden.
Vectors medlemmar är parallellt med sitt arbete med gruppens
projekt också verksamma i andra konstellationer och sammanhang på flera kontinenter.
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Stadsbiblioteket Göteborg

Vi säger vad du tänker
Med titeln Vi säger vad du tänker, hämtad från en film av konstnären Johan Tirén presenteras
femton banbrytande konstverk, framförallt från 1990- och tidigt 2000-tal, som blickar tillbaka på hur konstnärer har tagit sig an frågor om det sekulära samhället under de senaste
årtiondena. Med fokus på svenska och nordiska konstnärer lyfter verken fram en rad olika
perspektiv på teman som samhällsstyrning, migration, könsroller, sexualitet och egenmakt.
Som videoverk speglar de dessutom videons roll i den sociala och politiska debatten, samtidigt
som detta ställer frågan om vem som har rätt att föra andras talan.
Jesper Nordahl
Jinnah Cricket Club, 2004
Video, 23 min.

Jinnah Cricket Club är ett videoverk som Jesper
Nordahl har gjort tillsammans med ett cricketlag
i Stockholmsförorten Fittja. Videon baseras på
intervjuer med lagmedlemmarna som alla kommit till Sverige från Pakistan, Afghanistan och
Bangladesh. Tack vare invandringen finns nu den
brittiska kolonialsporten på många håll i Sverige.
Flera av lagmedlemmarna vill ha ett svenskt cricketlandslag så att de kan tävla för sitt nya hemland.

Ellen Nyman

SPACECAMPAIGN Danish Election, 2002
Video, 3:45 min.

Skådespelaren, konstnären och aktivisten Ellen
Nyman driver det politiska projektet SPACECAMPAIGN och organiserar aktioner – ofta med
hög mediaprofil – för att utmana och introducera nya, mer inkluderande bilder av samhället.
Den 20 november 2001 var det val i Danmark
och Nyman tillbringade kvällen utanför entrén
till danska Folketinget. I mediernas blickfång
stod hon insvept i en bordsduk från Ikea, som för
att framställa sig själv som en schablonbild av en

eritreansk kvinna. I en kommentar riktad direkt
till högerpopulistiska Dansk Folkeparti – som är
öppna motståndare till det mångkulturella samhället – sjöng hon danska nationalsången samtidigt som partiledaren Pia Kjærsgaard vandrade
förbi på väg in i byggnaden.
Courtesy: Göteborgs konstmuseum

Lene Adler Petersen & Bjørn
Nørgaard
The Female Christ II, The Expulsion from the
Temple, 29 May, 1969
8 mm-film överförd till video, 30 min.

Klockan 15.30 den 29 maj 1969 promenerar en
kvinnlig Kristus naken och oanmäld genom den
danska börsens stora sal med ett stort kors i handen. I detta offentliga, mansdominerade rum får
vi bevittna den hisnande kontrasten mellan den
nakna kvinnan, Lene Adler Petersen, och den
stora skaran formellt klädda affärsmän. Aktionen
kan betraktas som en utforskning av sociala och
kulturella strukturer, andliga respektive materialistiska värden, könsroller och makt. Aktionen
som organiserades av Adler Petersen och Bjørn
Nørgaard blev snabbt en av de mest ikoniska bilderna inom den danska moderna konsten.
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Hesteofringen (Hästoffret), 1970

8 mm-film överförd till video, 17:35 min.

Hesteofringen var en aktion som Bjørn Nørgaard
genomförde i protest mot likgiltigheten inför kriget i Vietnam. Aktionen ägde rum 30 januari 1970
på ett fält utanför Kirke Hyllinge på Hornsherred,
en halvö på norra Själland i Danmark. Aktionen,
som betraktas som Nørgaards konstnärliga genombrott, organiserades och filmades i samarbete
med Henning Christiansen och Lene Adler Petersen. Liksom många av Nørgaards tidiga verk med
Adler Petersen handlar verket om religion och vårt
förhållande till myter. Vi ser en häst slaktas i en rit
som för tanken till fornnordisk myt och symbolism. Adler Petersen sjunger, Christiansen spelar
fiol, medan Nørgaard i rollen som shaman styckar
hästen – en urgammal symbol för både fruktbarhet och död. Efter den ceremoniella slakten placerades hästdelarna i 199 konserveringsburkar.
Verket väckte stor uppståndelse och kontrovers.
Det var ursprungligen avsett för grupputställning
på Louisiana, men efter mediauppståndelsen avstod Nørgaard från att visa det på utställningen.
Nørgaard har senare sagt: ”Att Hesteofringen
blev en sådan chock för människor berodde nog
på att den förde in döden i den moderna människans verklighet – medvetet och brutalt. Och på
det faktum att om något väcker medlidande när
det rör människor så väcker det alltid mer medlidande när det rör djur. Men vi kan bara leva om
vi erkänner döden.”
Verket visas på Röda Sten Konsthall

Marko Raat

For Aesthetic Reasons, 1999
Video, 28 min.

Verket For Aesthetic Reasons dokumenterar den
estländska konsthistorikern Andres Kurgs resa
från Estland till Danmark via Tyskland. Vid den
danska gränsen uppger Kurg att han vill flytta till
Danmark för att han gillar dansk modernism och
design och att han gärna vill bo i ett hem som
formgetts av Arne Jacobsen med Bang & Olufsen-apparater. Förvirrade av det ovanliga önskemålet hänvisar gränskontrollanterna honom
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Med stöd från: Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse

Ellen Nyman
SPACECAMPAIGN Danish Election, 2001
Video, 4 min.
Courtesy the artist
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Lene Adler Petersen, Bjørn
Nørgaard & Henning Christiansen

till polisen, som i sin tur överlämnar honom till
kriminalpolisen, som sedan skickar honom till
invandrarverket. Föga förvånande leder händelsekedjan ingenstans. 1999 hade Estland ännu inte
gått med i EU och ester omfattades inte av den
fria rörligheten. Med skarp ironisk humor ställer
verket två allvarliga frågor: Varför får folk inte byta
land av trevliga orsaker utan bara av obehagliga? Finns
det en estetisk dimension hos in- och utvandring?

Claes Söderquist

The Return of the Buffalo, 1970–2012
16 mm-film överförd till video, 19 min.

The Return of the Buffalo är en film om Claes Söderquists erfarenheter från gruppen Indians of all
Tribes ockupation av Alcatrazfängelset 1970 och
hans besök där många år senare. Ockupanterna
som hade byggt upp ett fungerande samhälle på
fängelseön, med familjeliv, kulturcenter och skolor, krävde frihet och jämlikhet för den amerikanska ursprungsbefolkningen. I filmen diskuterar
läraren Bob Bradley orsakerna till ockupationen:
politisk ojämlikhet, sociala problem och den utsatta situationen för minoriteter i USA.
Courtesy: Filmform

Jannicke Låker
Nr. 17, 1997

Video, 11 min.

I videoverket Nr. 17 möter Jannicke Låker en
amerikansk man på gatan och bjuder in honom
till sitt hem, medan hon filmar hela förloppet.
Låker pratar med honom rättframt och flörtigt,
ber honom att posera, ta av sig skjortan och dansa för henne. De typiska könsrollerna är omvända. Hon tänjer på gränserna för hur mycket hon
kan objektifiera honom och tvingar honom slutligen att gå eftersom han uppenbarligen känner
sig obekväm med att göra som hon vill. Verket
inspirerades av TV-program som The Jerry Springer
Show, där vanliga människor förnedras offentligt.
Courtesy: Filmform

Catti Brandelius
En vanlig dag, 1996
Video to digital file, colour, sound, 5:14 min.
Courtesy the artist

Catti Brandelius
En vanlig dag, 1996
Video, 5:14 min.

I videon En vanlig dag skildrar Catti Brandelius
vardagen för sitt alter ego, Miss Universum.
Filmen utspelar sig i skönhetsdrottningens lägenhet och visar en privilegierad tillvaro, där
tjänstefolk matar, tvättar, klär på och underhål-
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ler sin framgångsrika härskarinna. Verket kan
betraktas som en feministisk satir över de roller
och förebilder som gör utseendet till högsta målet för kvinnor i det västerländska samhället.
Courtesy: Filmform

Elin Magnusson
Get Off, 2008
Video, 6 min.

I videon Get Off gör Elin Magnusson en resa för
att återerövra det hon anser har tagits ifrån henne – rätten till en sexualitet på egna villkor i den
offentliga sfären. Vi ser henne besöka fyra platser
i staden; en djurpark, en kyrka, en fotbollsmatch
och ett bibliotek. För konstnären är hennes handlingar både en manifestation och en ceremoni.
Courtesy: Filmform

Guds söner
(Leif Elggren & Kent Tankred)
Makten är din!, 2003
Video, 7 min.

För Guds söner är videon Makten är din! ett transcendentalt verktyg för att återställa balansen
och jämlikheten mellan värden och riter bland
alla människor i detta liv. Videon är ett försök
att kortsluta påvens och den katolska kyrkans
hegemoni, och i slutänden all organiserad religions makt. Konstnärerna upprättar ett nytt system som sätter oss i kontakt med alltets skapare,
utan regler och en organiserad maktstruktur.
Videon i sig är en öppen kanal till något som
undanhållits alla på jorden – rätten till självbestämmande, och till att vara sin egen gud.
Courtesy: Filmform

Cecilia Lundqvist
Emblem, 2001

Video, 2:27 min.

Emblem är en animerad videofilm om familjevåld – det fysiska och psykologiska våldet mot
kvinnor i hemmets privata sfär. Vi får följa två
rollfigurer som lever enformiga liv, där hustrun
underkastar sig sin makes våldsamma beteende. I en scen gör kvinnan gymnastiska rörelser
iförd baddräkt medan mannen betraktar henne.
I andra har hon en mängd skador på kroppen.
Ljudet består av ett samtal mellan mannen och
kvinnan. Det är monotont och repetitivt och
skildrar känslan i av att vara fast i ett ekorrhjul.
Det antyds att det förekommer våld i hemmet,
men om det är kvinnan som skadat sig själv eller mannen som har åsamkat henne skadorna
är oklart, eftersom vi aldrig får se något faktiskt
våld. Verket visualiserar den ändlösa maktkamp
som blivit en del av vardagsrutinen i familjen.
Courtesy: Filmform

Eva Linder

Det är sexigt att betala skatt, 2005
Video, 19:40 min.

Det är sexigt att betala skatt är ett videoporträtt av
Maud, en kvinna som har arbetat på Skattever-
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ket i över 30 år. Vi får inblickar i Mauds dagliga
arbete, där hon svarar på skattefrågor på telefon.
Maud gillar sitt jobb och är väldigt stolt över att
vara bra på det. Hon pratar vitt och brett om
skatter, bland annat några ”skatteskandaler”,
och om hur svenskar ofta skvallrar på varandra
om de tror att någon smitit från skatten. Hon
berättar också om en tatuering som hon gjort
för några år sedan och som hon är särskilt stolt
över. Till slut visar hon den. Hon har Skatteverkets logga tatuerad på skinkan. ”Det är sexigt
att betala skatt” är ett omtalat felcitat av Mona
Sahlin från mitten av 1990-talet.
Courtesy: Filmform

Johan Tirén

Vi säger vad du tänker, 2005/2007
Video, 83:30 min

Vi säger vad du tänker utforskar grundtankarna i
Sverigedemokraternas ideologi och historia, ett
ultranationalistiskt parti vars främsta fråga är
invandringen och hur Sverige påverkas av den.
I verket skildras hur Sverigedemokraterna fick
starkt stöd i Skåne i valet 2006. Redan då hade
partier på yttersta högerkanten lyckats etablera sig i parlamenten runt om i Europa. Videon
innehåller en intervju med partiets dåvarande
presstalesman Jonas Åkerlund.

Dorinel Marc

Faran är över, tur att någon tror på Sverige, 1995
Video, 1:48 min.

Faran är över, tur att någon tror på Sverige är en kort
dokumentär eller fältstudie från Stockholm på
1990-talet, en period när många människor från
Östeuropa invandrade till Sverige efter Sovjetunionens sammanbrott eller på flykt från konflikten
på Balkan. Filmen skildrar hur de nyanlända tar
hand om barn och städar i de svenska hemmen,
eller spelar gatumusik. Bakom en gatumusikant
kan vi läsa texten ”Faran är över, tur att någon
tror på Sverige” – vilket kommer från en valaffisch
och ger en ironisk kommentar till hela scenen.
Courtesy: Filmform

Loulou Cherinet

Innat Etiopia (Moder Etiopien), 2001
Video, 52 min.

Videon Innat Etiopia består av femtio intervjuer som har gjorts och filmats i stadsdelen Arat
Kilo i Addis Abeba Etiopien. De intervjuade fick
svara på de tre vanligaste frågorna som ställs till
främlingar:
– Var kommer du ifrån?
– Hur länge har du varit här?
– Vad tycker om det här stället?
Eftersom de bodde på platsen förvånades de ofta
av frågorna, men besvarade dem ändå. Verket är
en spegelvändning av den typiska blicken på dem
som betraktas som främlingar och belyser det
lätt absurda i våra antaganden om och förväntningar på dem som vi upplever som utländska.
Regi, foto, klipp och produktion: Loulou Cherinet
Intervjuare: Tarik Taye

KONSTNÄRER

Göteborgs Konsthall

I biennalen presenteras ett urval historiska artefakter. Bland dessa finns
Västerås ordinantia, från tiden för reformationen i Europa, vilket var kung
Gustav Vasas påbud att 1527 göra kronan till kyrkans överhuvud och därmed
övergå till den evangelisk-lutherska tron, liksom den nya lagstiftning som
trädde i kraft den 1 januari år 2000 då stat och kyrka separerades i Sverige.
Nedan kan ni läsa om två ytterligare historiska projekt i biennalen.

En arkivutställning om Sigrid Hjerténs
och Isaac Grünewalds närvaro i Göteborg
Arkivutställningen är sammanställd av Andréas Hagström,
programansvarig Göteborgs Konsthall

Som en del av GIBCA 2017 har Göteborgs Konsthall sammanställt
en mindre arkivutställning med material från Sigrid Hjerténs
och Isaac Grünewalds utställningar 1923 och 1935. Ett material
som på olika sätt belyser frågor om antisemitism, patriarkalt
förtryck och hur detta präglat historieskrivningen i förhållande
till två av Sveriges viktigaste modernistiska konstnärer.
Den 10 oktober 1935 hade Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald och
deras son Ivàn Grünewald vernissage på Göteborgs Konsthall.
Isaac Grünewald som sammanställt utställningen gav Hjertén
hela den stora salen. Han placerade sin egen och Ivàns konst i
Lilla och Långa Galleriet. Utställningen blev i mångt och mycket Sigrid Hjerténs stora genombrott, inte minst bland konstkritikerna.
Men i den mediala uppmärksamheten lyser skribenternas rasistiska och sexistiska uppfattningar igenom, något som följde
de båda konstnärerna genom hela deras yrkesverksamhet. Deras konst jämförs genomgående, inte sällan för att förminska

Grünewalds konst. De värsta rasistiska uttalandena vid den här
tiden hade dock försvunnit från dagstidningarna. Sådana uttalanden spreds i stället av öppet antisemitiska tidningar, bland
annat i göteborgska Vidi, som i nästan varje nummer fram till
1931 smutskastade paret – och då i synnerhet Isaac Grünewald.
Dagstidningarna var mindre försiktiga när de 1923 rapporterade om en händelse på Bohus station. Grünewald och Hjertén
skulle ta tåget tillbaka till Göteborg efter en fest i Kungälv, där
de ställde ut på Jubileumsutställningen i Göteborg tillsammans
med andra Matisseelever. På stationen hindrades Grünewald
att kliva ombord på tåget och det slutade med handgemäng.
Incidenten ledde till en månads fängelse för Grünewald på
Långholmen 1926. Rättsprocessen och dagstidningarnas rapportering var fylld av tydligt antisemitiskt tankegods.
Lär känna en berättelse med rötter i den Göteborgska myllan
som reflekterar över historieskrivningen kring två av Sveriges
främsta modernistiska konstnärer.

Röda Sten Konsthall

Antisemitiska skämtteckningar i Sverige
I urval av Lars M. Andersson,
lektor i historia vid Uppsala universitet

KONSTNÄRER

Föremålen som visas är ett urval av skämtteckningar och seriestrippar som publicerades i svenska dagstidningar och tidskrifter i början av 1900-talet. Den här typen av bilder publicerades
regelmässigt mellan 1880 och 1930 och framstår som klart antisemitiska i sitt sätt att framställa människor av judisk börd med
stereotypa fysionomier och i stereotypa situationer. Teckningarna och serierna förekom med jämna mellanrum i publikationer
längs hela det ideologiska spektrumet, däribland Karbasen, Naggen, Kasper, Söndags-Nisse och Nya Nisse. Framställningen av judar
ställdes i kontrast mot den stereotype svensken, vilket gör att vi
kan se hur den svenska självbilden konstruerades i relation till
den Andre, i relation till det som uppfattades som svenskhetens

motsats. Judar framställs till exempel som överviktiga, smutsiga,
mörkhåriga, pengafixerade affärsmän medan svenskar i motsats
till detta framställs som sunda, renliga och blonda. Svenskarna är
de oskyldiga, de som inte ingriper medan judarna lurar skjortan
av dem. Bilder som dessa kan sättas i relation till den vida spridda
antisemitismen i Europa överlag under den här tiden.
Till utställningen hör en text av historikern Lars M. Andersson,
som också har gjort urvalet. Den är hämtad från hans bok En
jude är en jude är en jude – representationer av “juden” i svensk
skämtpress omkring 1900–1930, som publicerades av Nordic
Academic Press i Lund år 2000.
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PROGRAM GIBCA 2017
Under hela GIBCA finns ett stort utbud av program att ta del av.
Här hittar du information om samtal, föreläsningar, filmvisningar,
workshoppar, visningar och mycket mer.
Med reservation för ändringar. Uppdaterat program finns på www.gibca.se

BRA 10 & GIBCA PÅ KONSTEPIDEMIN
BRA 10 är ett enkelt koncept: En mötesplats
för konstnärer med konstnärer. En gång i
månaden bjuds konstnärer in. En för att
göra ett performanceverk, en som DJ, en
som skapar miljön och en som lagar mat.
Varje BRA 10 börjar också med en föreläsning. Det funkar lika bra varje gång! Under
GIBCA:s öppningsvecka samlas lokala konstnärer med biennalens internationella, allt
inom ramen för BRA 10.
Tid:

tisdag 5 september kl. 18–24

Plats:

Konstepidemin, Hus 10

THE GRIEF PROPHESY
Samtal mellan Maddie Leach, Thomas Bossius och Kristian (Necrolord) Wåhlin kring
black metal, estetik och minne.

Maddie Leach är konstnär från Nya Zeeland

INVIGNING AV GIBCA EXTENDED

och verksam i Göteborg, bland annat som

I år slår vi på stort och inviger GIBCA

enhetschef på Akademin Valand. För GIBCA

Extended med utställningen I want to

har hon gjort ljudverket The Grief Prophe-

believe. I utställningen deltar tretton lokala

sy, som har lånat sin titel från en demo av

och regionala konstnärer som tar spjärn

black metal-bandet Dissection.

mot biennalens tematik. Utställningen

Thomas Bossius är doktor i musikvetenskap,

presenteras på Konstepidemin. Medverkande konstnärer är: Ami Norda, Anna
Liljedal, Anna Parker, Ea ten Kate, Emille de

har studerat religion och är i dag lektor vid

Röda Sten Konsthall

institutionen för kulturvetenskap, Göteborg

Foto: Hendrik Zeitler

universitet. Bossius forskningsområde rör

Blanche, Karin Elmgren, Kristian Berglund,

människans livsvillkor, med fokus på musi-

Marie Obbel Bondeson, Maxine Chionh, Olle

kens och religionens betydelse i vår vardag.

Essvik, Rory Botha, Sara Ingrid Andersson
och Yoko Andrén.
Kvällen fylls av festligheter på både Kastellgatan och Konstepidemin med vernissage,
musik och performance. Missa inte årets
konstkväll i Göteborg!
Bedtime Stories – Mia Maljojoki på Four /
OLOGISKA RÖRELSER – Fredrika Anderson,
Dorna Aslanzadeh & Linn Lindström på
Kastellgatan 8 / Inna di Video Light – Anna
Rokka & Rut Karin Zettergren på Galleri
54 / Det börjar med ett guldregn – Therese
Parner på Galleri BOX / X /’All is still, still.’/! –

WHEREDOIENDANDYOUBEGIN – ON
SECULARITY

Ljudverket The Grief Prophesy släpps på vinyl

Nu inviger vi den 9:e upplagan av GIBCA

denna kväll! 417 exemplar av skivan delas ut

med titeln WheredoIendandyoubegin – On

och under kvällen presenterar Maddie Leach

Secularity, med pompa och ståt! Följ med

projektet. Lätt mat bjuds, kom och mingla!

hela vernissagedagen på invigning och en
oförglömlig fest med Klubb Wonderland på

Plats:

Musiclovers Records/Café Höga Nord

Kvällen fortsätter med ytterligare ett fullspäckat BRA 10!
Tid:

onsdag 6 september kl. 18–24

Plats:

Konstepidemin, Hus 10

samman om ett temanummer av PARSE
Journal med titeln Secularity. Numret
släpps med ett barmingel på Folk. Under
kvällen spelar biennalkonstnärerna Joakim
Forsgren och Rose Borthwick, curator Nav
Haq samt DJ Klas Trollius skivor! Kom hit,
bläddra i numret och var med om en oförglömlig natt på Folk!
Tid:

fredag 8 september kl. 19–22

Plats:

Folk, Järntorget

Samtalet hålls på engelska
Tid:

onsdag 27 september, kl. 18–19.30

Plats:

Göteborgs Konsthall

son, ordförande i Göteborgs kommunalråd på Röda Sten Konsthall
13.30–15.30: Bussar i pendeltrafik mellan Röda Sten
Konsthall och Götaplatsen
22.00–03.00: Klubb Wonderland på Röda Sten

Klubb Wonderland är en grupp konstnärer,
projektmakare och DJ:s som tillsammans
arrangerar magiska fester och happenings.
På GIBCA:s vernissagefest bjuder Wonderland in till en drömlik, elektronisk kväll med
fet musik, visuals och dansare! Med DJ Livskos och mycket mer.

I år har Akademin Valand och GIBCA gått

han en serie omslag för Dissection.

13.00–13.30: Invigningstal av Ann-Sofie Hermans-

farligt, DJ/VJ Studiokalejdo, DJ Feministpsy-

RELEASEFEST FÖR
PARSE JOURNAL – SECULARITY

donym Necrolord. På 1990-talet skapade

Lördag 9 september

Konsthall & Restaurang

BRA 10 & GIBCA PÅ KONSTEPIDEMIN

världen över, ofta omnämnd under sin pseu-

Ramberget, 417 01 Göteborg, Sweden. Kristian

Kastellgatan och Konstepidemin

tisdag 26 september, kl. 17–19

för band inom den extrema metallscenen

Wåhlin, 2017. Commissioned by Maddie Leach

Plats:

Tid:

verksam i Skanör, har skapat skivomslag

for The Grief Prophesy, 2017.

onsdag 6 september kl. 18–21

SKIVRELEASE THE GRIEF PROPHESY

Röda Sten Konsthall.

Attila Urban på Galleri Konstepidemin
Tid:

Kristian Wåhlin, illustratör och musiker

Vernissage:

I WANT TO BELIEVE OCH GIBCA
EXTENDED PÅ KONSTEPIDEMIN
Under söndagen samlas det lokala konstlivet med program, visningar och performance på Konstepidemin. Det är också sista
dagen att se utställningen I want to believe.
Söndag 10 september
11.30:

Galleri Konstepidemin VIP-visning för
barn av Attila Urbans utställning

12.00:

Visning av GIBCA Extended-utställningen I want to believe

13.00:

Artist Talk: Marika Hedemyr med
internationella gäster i Blå Huset

14.00:

Artist Talk: Sandra Sterle, Artist-in-Residence Angered

15.00:

Eget rum – samtal från ateljén: Pecka
Söderberg samtalar med Lina Ekdahl

16.00:

Performance: Experiment with Dreams
av Chawki&Runesson i Hus 10
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JÄMSTÄLLDHET, VITHET
OCH SEKULARITET

Filmen följs av ett samtal med bland andra
Fatima Doubakil, medverkande i filmen och
Hanna Högstedt, filmens regissör. Samtalet

Hur skapas människors föreställningar om

rör sig kring frågor om tolkningsföreträde,

religion och hur påverkar dessa de samhällen

solidaritet och hur vi kan delta i varandras

vi lever i? Mikaela Lundahl, lektor på insti-

kamp.

tutionen för Globala studier vid Göteborgs

Tips! Burka songs 2.0 kommer också att visas under

universitet, håller ett föredrag om jämställd-

hösten på Gerlesborgsskolan och Atalante.

het, vithet och sekularitet. Hennes forskning

Tid:

onsdag 18 oktober, kl. 18–20

rör sig kring makt, kön, sexualitet, identitet

Plats:

Göteborgs Stadsbibliotek, hörsalen

och kultur. Lundahl kommer att tala om den
samhällssyn som lyfter fram det sekulära
religion som något avvikande och annat.

25-ÅRSJUBILEUM FÖR
ELGALAND-VARGALAND PÅ FOLK!

I samarbete med Folkuniversitetet.

I år fyller Konungarikena Elgaland-Varga-

Tid:

lördag 30 september, kl. 15–16.30

land 25 år och för att fira detta står GIBCA

Plats:

Göteborgs Stadsbibliotek, trappscenen

och Folkteatern värd för en jubileumsfest

som något neutralt och objektivt och därmed

på Folkbaren! Konstnärerna Carl Michael
von Hausswolff och Leif Elggren håller en
Konstnärssamtal:

SANTIAGO MOSTYN

livespelning där de framför olika tappningar
av Konungarikena Elgaland-Vargalands

Ett konstnärssamtal med Santiago Mostyn,

hyllade nationalhymn. Dessutom hålls en

som utöver hans konstnärskap också

release för konstnären Joakim Forsgrens

tar upp några av hans tankar kring den

7-tumssingel Resurrection of Carolus Rex

stundande Modernautställningen som han

som ges ut på Firework Edition Records.

curaterar tillsammans med Joa Ljungberg.

Skivan producerades för utställningen

Santiago Mostyns konstnärskap fokuserar på

Gravöppning med Leif Elggren, Joakim

den egna kroppen som ett sätt att utforska

Forsgren och Jan Håfström 2015, men

uppfattningar kring jaget och den andre. Han

släpps officiellt denna kväll. Framträder

placerar ofta sig själv i situationer som kräver

under kvällen gör också violinisten Jessica

både fysisk och mental uthållighet.

Moss, bildkonstnären James Hoff från New

Samtalet hålls på engelska

York och Eli Keszler som är amerikansk slag-

Tid:

lördag 7 oktober, kl. 14–15

verkare, kompositör och konstnär.

Plats:

Göteborgs Konsthall

Tid:

onsdag 18 oktober, kl. 20–sent

Plats:

Folkbaren, Folkteatern, Järntorget

Filmvisning:

BURKA SONGS 2.0

25th Anniversary at Folk – official release of Joakim
Forsgren’s 7-inch single, Resurrection of Carolus Rex,
published by Firework Edition Records.
25-årsjubileum för Elgaland-Vargaland på Folk! Onsdag 18 oktober, Folkbaren. Kl 20.00–sent.

SAMTAL KRING ISAAC GRÜNEWALD
OCH SIGRID HJERTÉN 1935

sonson kom 2011 ut med boken Orientalen.

2011 införde Frankrike ett förbud mot
heltäckande slöja på offentlig plats. Hanna

Andréas Hagström samtalar med Bernhard

1909–1946.

NIDBILDER, KARIKATYRER
OCH STEREOTYPER

Högstedt fick pengar till en film i vilken

Grünewald kring Isaac Grünewald och

Andréas Hagström är programansvarig på

Under de tre första decennierna av 1900-ta-

hon skulle promenera längs paradgatan

Sigrid Hjerténs utställning på Göteborgs

Göteborgs Konsthall och skribent. Han har

let var skämttidningarna ett viktigt inslag i

Champs-Elysées i Paris, iklädd burka medan

Konsthall 1935 och deras tidigare närvaro i

för GIBCA satt samman en arkivutställning

såväl den framväxande masskulturen som i

hon sjöng den franska nationalsången tills

staden. Antisemitismen och det patriarkala

om Grünewald/Hjertén i Läsrummet på

det politiska samtalet. I skämtpressen fick

hon blev gripen av polis. Men det gick inte

förtrycket – hur påverkade det konstnärer-

Göteborgs Konsthall.

också antisemitismens bild av ”juden” som

som hon hade tänkt sig. Burka songs 2.0 är

na och vad har det inneburit för historie-

en film om vad som gick fel, och om vilka

skrivningen om deras båda konstnärskap?

berättelser som får ta plats i Sverige idag.

Bernhard Grünewald, Isaac Grünewalds

Bilden av Isaac Grünewald i svensk press

Tid:

lördag 28 oktober, kl. 14–15.30

Plats:

Göteborgs Konsthall

Panelsamtal:

en ”rastyp” skild från majoritetsbefolkningen
starkt fäste och snabb spridning.
I biennalen presenteras ett urval av dessa
bilder, hämtade från svensk dagspress mellan 1903–1921. Syftet med detta är att belysa hur stereotypa skildringar har utvecklats
Fatima Doubakil

Foto: Annika Busch

och de mekanismer av stereotypisering som
vi idag ser omkring oss. Hur kan vi lära känna
och förstå nedsättande och klichéartade
bilder? Vad är relationen mellan dåtidens
antisemitiska karikatyrer och dagens Muhammedkarikatyrer eller Charlie Hebdos
satiriska teckningar? Hur kan vi behandla
en bildhistoria baserad på antisemitism och
rasism utan att upprepa den? Vem får – eller
får inte – visa denna typ av bilder och vems
uttrycksfrihet ska värnas?
Om detta och mycket mer samtalar Lars M
Eriksson, lektor i historia vid Uppsala universitet och författare till avhandlingen En
jude är en jude är en jude; Moa Matthis, fil.
dr. i litteraturvetenskap, författare, skribent
och textredaktör för sajten Kunskapsbanken Bilders Makt; Tobias Hübinette,
docent i interkulturell pedagogik, Karlstads
universitet och Benjamin Gerber vid Judiska
församlingen i Göteborg.
I samarbete med Folkuniversitetet.
Tid:

söndag 29 oktober, kl. 14

Plats:

Röda Sten Konsthall

Konstnärssamtal:

ALEXANDER TOVBORG I SAMTAL
MED OLA SIGURDSON

Den danske konstnären Alexander Tovborg
medverkar i biennalen med två grandiosa
målningar i Masthuggskyrkan. I sitt konstnärskap behandlar Tovborg religioner och
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FÖR BARN OCH UNGA
GIBCA arbetar med en mängd program för att fördjupa förståelsen
av utställningen. Du kan till exempel delta i skapande workshoppar,
familjeverkstäder, visningar på olika språk eller tillsammans med
ditt barn i barnvagn.

Ung & Skapande på höstlovet
Under höstlovet erbjuds en tredagarskurs
(anmälan krävs) för dig som är 12–19 år.
Mer info på www.gibca.se / www.rodastenkonsthall.se
Röda Sten Konsthall: tisdag 31/10–torsdag 2/11 kl.
13–16

Kulturnatta
På Kulturnatta bygger vi ett gemensamt

GUIDADE VISNINGAR

Visning & samtal på somaliska

Lördagsverkstan

hus, en offentlig plats eller koja, där alla kan

Under biennalen anordnas det guidade

Göteborgs Konsthall: söndag 22/10 kl. 13–15

Varje lördag kan man besöka Lördagsverk-

bidra med sina tankar, önskningar och idéer.

stan på Röda Sten Konsthall. Här skapar

Utställningen är kvällsöppen med introduk-

visningar med olika inriktningar och på olika
språk. Ingen föranmälan krävs – det är bara

Visning & samtal på kurdiska

barn och vuxna tillsammans, sida vid sida,

tioner kl. 19, 20 och 21.

att dyka upp!

Röda Sten Konsthall: söndag 29/10 kl. 13–15

med inspiration från utställningen.

Röda Sten Konsthall: fredag 13/10 kl. 18–22

Göteborgs Konsthall: söndag 5/11 kl. 13–15

Drop in. Ingår i entréavgiften.
Röda Sten Konsthall: lördagar kl. 12–15.30

Svenska
Röda Sten Konsthall: lördagar kl. 16
Göteborgs Konsthall: lördagar kl. 13

BARNVAGNSVISNINGAR

Göteborgs Konsthall: fredag 13/10 kl. 18-22
Göteborgs Konsthall har extra kvällsöppet under
Kulturnatta med introduktioner till utställningen kl.
19, 20 och 21.

Ta med ditt barn & barnvagn på visning av

Ung & Skapande

biennalens utställningar. Efter visningen

Röda Sten Konsthalls ungdomsverksamhet

Engelska

finns möjlighet att stanna kvar, ta en kopp

Ung & Skapande är till för dig som är 12–26

Skolprogram

Röda Sten Konsthall: söndagarna 17/9 och 12/11 kl. 13

te och samtala med andra föräldralediga

år och är helt gratis. Varje helg erbjuds olika

Är du lärare och nyfiken på att besöka bien-

och deras barn.

tekniker och material för skapande som

nalen tillsammans med din klass? Alla skolor

Röda Sten Konsthall: torsdagarna 21/9, 12/10

inspireras av utställningen.

i Göteborg stad kan boka gratis lektioner

Röda Sten Konsthall: lördagar och söndagar kl. 13–16

på www.museilektioner.se – håll utkik efter

Göteborgs Konsthall: söndagarna 24/9 och 19/11 kl. 13

VISNINGAR PÅ ANDRA SPRÅK
Efter visningen samlas vi samtal över en
kopp te. Gratis workshopmaterial finns tillgängligt för barn! Ingen föranmälan krävs
– det är bara att dyka upp!

och 2/11 kl. 12–14
Göteborg Konsthall: torsdagarna 28/9, 19/10
och 9/11 kl. 12–14

BARN & UNGA

GIBCA-loggan. Övriga kan boka visningar och
Tisdags- & onsdagsgruppen

workshoppar via bokningar@gibca.se, eller

Ung & Skapande har också en mer löpande

på 031–12 08 46. Vi har något att erbjuda

kursverksamhet dit du som är 12–26 år kan

alla årskurser, klasser och intressen!

Konst är viktig för alla – inte minst för barn

gå för att arbeta mer fördjupat med egna

Visning & samtal på persiska

och unga! I konsten får unga och gamla en

konstnärliga projekt. På tisdagar fokuserar

Lärarhandledning

Röda Sten Konsthall: söndag 1/10 kl. 13–15

möjlighet att uttrycka sig, experimentera,

vi på graffiti och på onsdagar kan du jobba

I år finns dessutom en lärarhandledning

få nya insikter, eller bara vara. Under GIBCA

med vilka material du vill. Till dessa grupper

med texter, frågor och diskussionsövningar,

fylls utställningarna av program och aktivi-

får du gärna anmäla dig. Info om anmälan

som du som lärare kan arbeta vidare med

Visning & samtal på arabiska

teter för alla åldrar. Skapande workshoppar,

hittar du på

i klassrummet efter ert besök. Läs mer på

Röda Sten Konsthall: söndag 15/10 kl. 13–15

visningar, graffiti och höstlovsverksamhet.

www.gibca.se / www.rodastenkonsthall.se

www.gibca.se!

Göteborgs Konsthall: söndag 8/10 kl. 13–15

Göteborgs Konsthall: söndag 29/10 kl. 13-15

Röda Sten Konsthall: tisdagar och onsdagar kl. 17.30–20

myters betydelse för vår förståelse av oss

servativa agendor vinner återigen terräng i

själva och vårt samhälle. I Masthuggskyr-

Europa. På hemmaplan står konsten inför

kan samtalar Alexander Tovborg med Ola

Sverigedemokraternas tydliga hot: kultur

Sigurdson, professor i systematisk teologi

som inte stödjer deras politiska projekt ska

vid Göteborgs universitet.

inte sanktioneras. Vilka är konstens strate-

I samarbete med Folkuniversitetet.

gier i detta skarpa läge av våld, censur och

Tid:

söndag 5 november, kl. 12.15–13

Plats:

Masthuggskyrkan

begränsningar av yttrandefriheten? Hur kan
konsten bjuda extremism, nationalism och
religiös radikalisering motstånd?
Om detta diskuterar Niklas Orrenius, jour-

DE POST-KRISTNA SVENSKARNA
– OM RELIGION I VÄRLDENS MEST
SEKULARISERADE LAND

nalist; Cecilia Hansson, poet och författare;
Andreas Boonstra, regissör, dramatiker och
konstnärlig ledare för teater:moment; Annica Karlsson Rixon, konstnär och Johannes

Sekularism som självbild, välvilja gentemot

Anyuru, författare och poet.

buddhism, pinsamhetskänslor inför kristen

Modererar gör Sewilius Berg & Lena Ulrika Rudeke,

innerlighet. Dessa teman framkom i David

Göteborgs Stadsteater

Thurfjells intervjuer med sekulära medel-

Tid:

söndag 12 november, kl. 15

klassvenskar i samband med frågor om hur

Plats:

Göteborgs Stadsteater

de uppfattar religion i dagens samhälle.
David Thurfjell är författare och professor i
och med utgångspunkt i sin bok Det gud-

FILMVISNING AV THE RASHOMON
PROJECT AV MÅNS WRANGE

lösa folket håller han ett föredrag om den

Visning av filmen The Rashomon Project av

svenska majoritetskulturens kluvna relation

Måns Wrange i samarbete med Igor Isaks-

till sitt kristna kulturarv.

son. Filmen följer de publika reaktionerna

I samarbete med Folkuniversitetet.

medan biennalen har pågått, liksom andra

Tid:

måndag 6 november, kl. 18–19.30

dagsaktuella händelser under biennal-

Plats:

Göteborgs Stadsbibliotek, trappscenen

perioden. Med dessa som utgångspunkt

religionsvetenskap vid Södertörns högskola

utforskas den ökade polariseringen av det

GIBCA OCH GÖTEBORGS STADSTEATER PRESENTERAR EN KULTURDEBATT PÅ TEMAT MOTSTÅNDETS
PRAKTIK – KONSTEN OCH DAGENS
AUKTORITÄRA IDÉER

offentliga samtalet i förhållande till medielandskapets förändringar och den växande
populismen.
Tid:

lördag 18 november

Tid och plats för filmvisningen meddelas senare.

Populistiska, nationalistiska och socialkonDavid Thurfjell
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PROGRAM

Onsdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall

KALENDARIUM

September
TISDAG 5/9
BRA 10 & GIBCA
kl. 18–00 på Konstepidemin
ONSDAG 6/9
Invigning av GIBCA Extended
kl. 18–21 på Kastellgatan och Konstepidemin
BRA 10 & GIBCA
kl. 18–00 på Konstepidemin
FREDAG 8/9
Releasefest för PARSE Journal – Secularity
kl. 19–22 på Folk, Järntorget
LÖRDAG 9/9
Vernissage av WheredoIendandyoubegin
– On Secularity
Invigningstal kl. 13 på Röda Sten Konsthall
Öppet kl. 11–18
Invigningsfest med Klubb Wonderland
kl. 22–03 på Röda Sten Konsthall
& Restaurang

TORSDAG 21/9
Barnvagnsvisning
kl. 12–14 på Röda Sten Konsthall
GIBCA Extended: Bussresa till Marstrand
kl. 18 avgång från Stora Teatern i Göteborg,
återkomst ca kl. 21.30
FREDAG 22/9
GIBCA Extended: Bussresa till Marstrand
kl. 18 avgång från Stora Teatern i Göteborg,
återkomst ca kl. 22.30

I want to believe och GIBCA Extended
kl. 11.30–17 på Konstepidemin
Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall

Lördagsverkstan
kl. 12–15.30 på Röda Sten Konsthall

Lördagsverkstan
kl. 12–15.30 på Röda Sten Konsthall

Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall

Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall

Visningar
kl. 13 på Göteborgs Konsthall
kl. 16 på Röda Sten Konsthall

Visningar
kl. 13 på Göteborgs Konsthall
kl. 16 på Röda Sten Konsthall
Jämställdhet, vithet och sekularitet
Föredrag av Mikela Lundahl i samarbete
med Folkuniversitetet kl. 15–16 på Göteborgs Stadsbibliotek, trappscenen

Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall
Visning på engelska
kl. 13 på Göteborgs Konsthall

Oktober

TISDAG 26/9
TISDAG 12/9
Tisdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall
ONSDAG 13/9
Onsdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall
LÖRDAG 16/9
Lördagsverkstan
kl. 12–15.30 på Röda Sten Konsthall
Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall
Visningar
kl. 13 på Göteborgs Konsthall
kl. 16 på Röda Sten Konsthall

LÖRDAG 30/9
GIBCA Extended: Bussresa till Dalsland
kl. 9 avgång från Stora Teatern i Göteborg,
återkomst ca kl. 21

LÖRDAG 23/9

SÖNDAG 24/9
SÖNDAG 10/9

The Grief Prophesy – Samtal med Maddie Leach m.fl.
kring black metal, estetik och minne kl. 18–19.30 på
Göteborgs Konsthall

Tisdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall

SÖNDAG 1/10

Skivrelease The Grief Prophesy
kl. 17–19 på Musiclovers Records/Café Höga
Nord

Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall

ONSDAG 27/9

Visning & samtal på persiska
kl. 13–15 på Röda Sten Konsthall

Onsdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall

TISDAG 3/10

The Grief Prophesy
Samtal med Maddie Leach m.fl. kring black
metal, estetik och minne kl. 18–19.30 på
Göteborgs Konsthall
TORSDAG 28/9
Barnvagnsvisning
kl. 12–14 på Göteborgs Konsthall

Tisdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall
ONSDAG 4/10
Onsdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall

Konstnärssamtal – Santiago Mostyn, kl. 14–15 på Göteborgs Konsthall

Bollebygd
kl. 12 avgång från Stora Teatern i Göteborg,
återkomst ca kl. 18.30
kl. 14.30 avgång från Borås, återkomst ca
kl. 17
Lördagsverkstan
kl. 12–15.30 på Röda Sten Konsthall
Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall
Visningar
kl. 13 på Göteborgs Konsthall
kl. 16 på Röda Sten Konsthall
Konstnärssamtal – Santiago Mostyn
kl. 14–15 på Göteborgs Konsthall
SÖNDAG 8/10
Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall
Visning & samtal på persiska
kl. 13–15 på Göteborgs Konsthall
TISDAG 10/10
Tisdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall
ONSDAG 11/10
Onsdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall
TORSDAG 12/10
Barnvagnsvisning
kl. 12–14 på Röda Sten Konsthall

Kulturnatta
med introduktioner kl. 19, 20 och 21
kl. 18–22 på Röda Sten Konsthall
kl. 18–22 på Göteborgs Konsthall
LÖRDAG 14/10

Visning på engelska
kl. 13 på Röda Sten Konsthall

Lördagsverkstan
kl. 12–15.30 på Röda Sten Konsthall

TISDAG 19/9

Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall

Tisdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall

Visningar
kl. 13 på Göteborgs Konsthall
kl. 16 på Röda Sten Konsthall

ONSDAG 20/9
Onsdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall

KALENDARIUM

GIBCA Extended: Bussresa till Borås &

FREDAG 13/10

SÖNDAG 17/9
Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall

LÖRDAG 7/10
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5 sep — 19 nov
Foto: Ola Kjelbye

SÖNDAG 15/10

LÖRDAG 4/11

Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall

Lördagsverkstan
kl. 12–15.30 på Röda Sten Konsthall
Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall

Visning & samtal på arabiska
kl. 13–15 på Röda Sten Konsthall

Visningar
kl. 13 på Göteborgs Konsthall
kl. 16 på Röda Sten Konsthall

TISDAG 17/10
Tisdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall

SÖNDAG 5/11
Konstnärssamtal: Alexander Tovborg i
samtal med Ola Sigurdson
kl. 13 i Masthuggskyrkan

ONSDAG 18/10
Onsdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall

Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall

Filmvisning: Burka songs 2.0
kl. 18–20 på Göteborgs Stadsbibliotek,
hörsalen
25-årsjubileum för Elgaland-Vargaland!
kl. 20 till sent på Folk
TORSDAG 19/10

Visning & samtal på kurdiska
kl. 13–15 på Göteborgs Konsthall
Konstnärssamtal: Alexander Tovborg
i samtal med Ola Sigurdson kl. 13 i
Masthuggskyrkan

Barnvagnsvisning
kl. 12–14 på Göteborgs Konsthall
LÖRDAG 21/10

SÖNDAG 29/10

Lördagsverkstan
kl. 12–15.30 på Röda Sten Konsthall

Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall

Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall
Visningar
kl. 13 på Göteborgs Konsthall
kl. 16 på Röda Sten Konsthall
SÖNDAG 22/10
Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall
Visning & samtal på somaliska
kl. 13–15 på Göteborgs Konsthall
TISDAG 24/10
Tisdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall
ONSDAG 25/10
Onsdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall
LÖRDAG 28/10
Lördagsverkstan
kl. 12–15.30 på Röda Sten Konsthall
Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall
Visningar
kl. 13 på Göteborgs Konsthall
kl. 16 på Röda Sten Konsthall
Samtal kring Isaac Grünewald och Sigrid
Hjertén 1935
kl. 14–15.30 på Göteborgs Konsthall
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MÅNDAG 6/11

Tisdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall
ONSDAG 8/11

Visning & samtal på arabiska
kl. 13–15 på Göteborgs Konsthall
Nidbilder, karikatyrer och stereotyper
Panelsamtal med Benjamin Gerber, Lars
M Andersson, Moa Matthis och Tobias
Hübinette kl. 14 på Röda Sten Konsthall
TISDAG 31/10

Onsdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall
TORSDAG 9/11
Barnvagnsvisning
kl. 12–14 på Göteborgs Konsthall
LÖRDAG 11/11

Ung & Skapade: Höstlovskurs
För dig 12–19 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall

Lördagsverkstan
kl. 12–15.30 på Röda Sten Konsthall

Tisdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall

Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall

November

Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall
Visning på engelska
kl. 13 på Röda Sten Konsthall
Kulturdebatt: Motståndets praktik –
konsten och dagens auktoritära idéer
med Johannes Anyuru, Andreas Boonstra,
Cecilia Hansson, Niklas Orrenius and Annica
Karlsson Rixon kl. 15 på Göteborgs
Stadsteater
TISDAG 14/11

De post-kristna svenskarna – om religion i
världens mest sekulariserande land
Föredrag av David Thurfjell i samarbete
med Folkuniversitetet kl. 18–19.30 på Göteborgs Stadsbibliotek, trappscenen
TISDAG 7/11

Visning & samtal på kurdiska
kl. 13–15 på Röda Sten Konsthall

SÖNDAG 12/11

Visningar
kl. 13 på Göteborgs Konsthall
kl. 16 på Röda Sten Konsthall

Tisdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall
ONSDAG 15/11
Onsdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall
LÖRDAG 18/11
Filmvisning av The Rashomon Project av
Måns Wrange
Tid och plats meddelas på gibca.se
Lördagsverkstan
kl. 12–15.30 på Röda Sten Konsthall
Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall
Visningar
kl. 13 på Göteborgs Konsthall
kl. 16 på Röda Sten Konsthall
SÖNDAG 19/11
Ung & Skapande
För dig 12–26 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall
Visning på engelska
kl. 13 på Göteborgs Konsthall

ONSDAG 1/11
Ung & Skapande: Höstlovskurs
För dig 12–19 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall

Filmvisning av The Rashomon Project
av Måns Wrang. Tid och plats meddelas på gibca.se

Onsdagsgruppen
För dig 12–26 år
kl. 17.30–20 på Röda Sten Konsthall
TORSDAG 2/11
Ung & Skapande: Höstlovskurs
För dig 12–19 år
kl. 13–16 på Röda Sten Konsthall
Barnvagnsvisning
kl. 12–14 på Röda Sten Konsthall
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KALENDARIUM

GIB
CA

GIB
CA

GIB

GIB
CA
I
B
CA

G

GIBCA Extended
Under hela hösten bjuder Västra Götalands konstliv dig att
utforska och ta del av en guldgruva av spännande och intressanta upplevelser. Genom ett satellitprogram till GIBCA
har konsthallar, museer, konstnärskollektiv och konstnärer
skapat program med inspiration från biennalens tematik.
Med konsten som utgångspunkt erbjuder GIBCA ExtEndEd
dig att dela tankar, upplevelser och utmaningar kring hur
vi människor kan mötas i – eller trots – våra olika religionsoch trosuppfattningar.
Välkommen att ta del av programmet och få en försmak på vad
konstscenen i Göteborg och Västra Götaland har att erbjuda!
Tänk på att alla program är skapade av konstplattformarna
själva och att du i stort sett varje dag mellan 6 september och
19 november kan ta del av unika konstupplevelser. Bjud dig
själv på en omvälvande och utvecklande konsthöst – det är
bara du som sätter gränserna!

BILAGA limited editions / Borås Konstmuseum / Boy konsthall / Chawki&Runesson / Dômen konstskola / Felicia Bodin & Sofia Rydbrand
Folkstaden / Four / Fredrika Anderson, Dorna Aslanzadeh & Linn Lindström / Frihetsförmedlingen / Frøidi Laszlo m. Club Antropocen / Galleri 54
Galleri BOX / Galleri HEMMA-HOS Sara-Lo af Ekenstam / Galleri Konstepidemin / Galleri Sockerbruket / Gerlesborgsskolan / Göteborg Konst
Hammarkullen 365 / Hammarkullen Konsthall / Humanistiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek / Imad Rashdan
Karin Sandberg & Vilda Kvist / Kassell/Zackariassen / Konsthallen Blå Stället / Konsthallen Trollhättan / Konstmuseet, Skövde Kulturhus
Konstnärscentrum väst / Konstrummet i Skärhamns bibliotek / Kungsbacka konsthall / Långedprojektet / Marika Hedemyr
Monica Funck / Nordiska Akvarellmuseet / Nordiska folkhögskolan / NSFW i samarbete med 3:e Våningen / Nääs Konsthantverk
Panncentralen Galleri Mariestad / Pannrummet på Konstepidemin / Skjul Fyra Sex / Smittande oro och mod / Sockerbruket 17 / Steneby konsthall
StoneZone / Strandverket konsthall / Studio OAS / Studio Stenkolsgatan / Textival / Upper Hand / Vänersborgs konsthall
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Vi fixar resan!
För att underlätta för dig att ta dig till olika

Invigning av GIBCA EXTENDED
Kastellgatan och Konstepidemin, Göteborg

spännande platser och utställningar i regionen
har GIBCA under hösten bussar till (och från) olika

Onsdagen den 6 september invigs GIBCA ExtEndEd med festligheter, vernissage, musik

destinationer. För en billig peng kan du ta dig till

och performance i centrala Göteborg. Fokus ligger på gallerierna kring Kastellgatan

Marstrand, Dalsland och Borås & Bollebygd för

och Konstepidemin men också på Korsvägen med program från kl 17. Här finns sex

att uppleva fantastisk samtidskonst!

utställningar inom ramen för satellitprogrammet. Kvällen avslutas med fler vernissager,

Resorna bokas och betalas på gibca.se, om

dj, musik och BRA 10.

inget annat anges. OBS: begränsat antal platser!
Bedtime Stories – Mia Maljojoki på Four / OLOGISKA RÖRELSER – Fredrika Anderson,
Dorna Aslanzadeh & Linn Lindström på Kastellgatan 8 / Inna di Video Light – Anna RokScenkonst x 2 på Strandverket konsthall

ka & Rut Karin Zettergren på Galleri 54 / Det börjar med ett guldregn – Therese Parner

På Strandverket konsthall på Marstrand kan du un-

på Galleri BOX / X /’All is still, still.’/! – Attila Urban på Galleri Konstepidemin / I want to

der två kvällar uppleva performanceverk i konsthal-

believe – GIBCA ExtEndEd-utställning på Konstepidemin.

lens unika lokaler. Bussar tar dig mellan Göteborg
och Marstrand båda kvällarna! På torsdagen kan

Onsdag 6 september kl. 18–21.

du se Frauke och Andreas Tillianders föreställning

Uppdaterat program för invigningskvällen finns på gibca.se

Yama – three bodies med butohdans och musik. På
fredagen kan du se både Yama – three bodies och
Chawki&Runessons Experiment with dreams (s. 59).
Torsdag 21/9: Buss avgår från Stora Teatern i

..............................................................................................

Utställning: I want to believe

Göteborg kl. 18 och återkommer ca kl. 21.30.

I år slår vi på stort och inviger GIBCA ExtEndEd med utställningen I want to believe. I

Bussen hämtar fler resenärer vid Ytterby station

utställningen deltar tretton lokala och regionala konstnärer som tar spjärn mot bienna-

ca kl. 18.30 och lämnar vid Ytterby igen ca kl. 21.

lens tematik. Utställningen presenteras på Konstepidemin. I want to believe har ver-

Kostnad: Resa och föreställning kostar 200 kr,

nissage samtidigt som den stora invigningen av GIBCA ExtEndEd, 6 september kl. 18–21.

bokning på strandverket.se

Söndagen den 10 september, utställningens sista dag, erbjuds en mängd program, med
allt från konstnärssamtal till visning av utställningen, performanceverk m.m.

Fredag 22/9: Buss avgår från Stora Teatern i
Göteborg kl. 18 och återkommer kl. 22.30. Bussen

Medverkande konstnärer: Ami Norda, Anna Liljedal, Anna Parker, Ea ten Kate, Emille de

hämtar fler resenärer vid Ytterby station ca kl.

Blanche, Karin Elmgren, Kristian Berglund, Marie Obbel Bondeson, Maxine Chionh, Olle

18.30 och lämnar vid Ytterby igen ca kl. 22.

Essvik, Rory Botha, Sara Ingrid Andersson, Yoko Andrén.

Kostnad: Resa och två föreställningar kostar
300 kr, bokning på strandverket.se

Vernissage: onsdag 6 september kl. 18–21.
Tider: 6–10 september, ons kl. 18–22, tors kl. 12–17, fre–sön kl. 12–16.
Adress: Konstepidemin, olika lokaler, Konstepidemins väg 6, Göteborg.

ATT STÅ INFÖR och Långeds plats i kapitalismen
i Dalsland
I Dalsland finns ett kreativt kluster med konstnärer,
utbildningar, konstnärsateljéer m.m. Med den här

..............................................................................................

Finissageprogram, sön 10 sep på Konstepidemin

bussen får du se två spännande konstprojekt och

11.30 Galleri Konstepidemin VIP-visning för barn av Attila Urbans utställning

lunch på Not Quites fina café. Vi besöker Långeds

12.00 Visning av GIBCA ExtEndEd-utställningen I Want to Believe

plats i kapitalismen (s. 56) och Paula Urbano &

13.00 Artist Talk: Marika Hedemyr med internationella gäster i Blå Huset

Elin Berges utställning ATT STÅ INFÖR på Steneby

14.00 Artist Talk: Sandra Sterle, Artist-in-Residens Angered

konsthall (s. 59). Konstnärerna berättar själva om

15.00 Eget rum – samtal från ateljén: Pecka Söderberg samtalar med Lina Ekdahl

sina verk i ett konstnärssamtal.

16.00 Performance: Experiment with Dreams av Chawki&Runesson i Hus 10

Lördag 30/9: Buss avgår från Stora Teatern i
Göteborg kl. 9 och återkommer ca kl. 21.
Busskostnad: 100 kr.

IB
G

i Bollebygd

CA

In situ i Borås och nystartade Boy konsthall

I Gustav Adolfs kyrka i Borås, liksom på torget
mellan kyrkan och Borås konstmuseum, visas
utställningen In situ med verk av Susan Hiller och
Younes Baba-Ali (s. 48). Båda verken handlar om
religionens försök att leda oss rätt och att bönen

CA

kan vara ett rop på hjälp. Nästa stopp är Boy

GI
B

konsthall i Bollebygd – ett nystartat försök att se
hur ett konstnärsdrivet konstrum kan se ut och
fungera i Bollebygd. I Boy konsthall visas verk av
sex konstnärer (s. 48).
Lördag 7/10: Buss avgår från Stora Teatern i

Busskostnad: 50 kr.

CA
IB

och lämnar Borås igen ca kl. 17.

G

Bussen hämtar fler resenärer i Borås kl. 14.30

CA
GIB

Göteborg kl. 12 och återkommer ca kl. 18.30.

Boy konsthall Foto: John Salquist och Maja Östebro

BILAGA limited editions
To Whom It May Concern 26/9–1/10
Utställning/Mail art
Adress: Kungsportsplatsen, Järntorget, Drottningtorget
Tider: alla dagar kl. 11–18 (tis–ons på Kungsportsplatsen,
tors–fre på Järntorget, lör–sön på Drottningtorget)
Kontakt: bilaga.limited.editions@gmail.com
Hemsida: www.bilaga.wordpress.com

Under titeln To Whom It May Concern har mail
art-projektet BILAGA bjudit in nio konstnärer att
reflektera över rätten till yttrandefrihet i dess
vida bemärkelse. Vem kan vi tilltala? Om eller för
vem har vi rätt att tala? Kan vi säga vad vi vill
och har vi något att säga till varandra?
De nio konstnärerna kommer både geografiskt och åsiktsmässigt från vitt skilda håll.
Det som förenar dem är att deras verk samlas
i Göteborg under en kort period, för att sedan
spridas via post ut igen i världen.
Verken är tryckta på A3-papper i obegränsad upplaga och varje besökare är välkommen
att ta ett exemplar, vika ihop det till ett kuvert,
skriva en valfri adressat och sätta på ett frimär-

Borås Konstmuseum
In situ 15/9–5/11 Utställning

ke, för att sedan posta verket i en brevlåda nära

Adress: Gustav Adolfs kyrka och P.A. Halls terrass, Borås

till hands.

Tider: Gustav Adolfs kyrka: alla dagar kl. 8–16 (samt vid

Medverkande konstnärer: Fadwa Attia (EG), Eva

gudstjänst), P.A. Halls terrass: dygnet runt
Kontakt: bokningar.konstmuseum@boras.se

ett av våra mest vardagliga föremål, iscensätter
alternativa världar och parallella verkligheter och
använder persiennen som en symbol för separationen mellan det privata och det offentliga.
Utställningen undersöker också hur ett
konstnärsdrivet konstrum skulle kunna se ut och
fungera i Bollebygd. Initiativet drivs av Teater Nu

Hemsida: www.boras.se/konstmuseum

och Scenkonstguiden.

Nadya Gorokhova (RU), Gun Holmström (FI), Raq-

Utställningen In situ undersöker och vänder

Medverkande konstnärer: Kristin Ylikiiskilä Bro-

uel Meyers (ES), Sophy Naess (US), PoniWeck (BE)

på begreppet ”på plats”. Här har platsen med

berg (SE), Karou Calamy (NO/IR), Dennis Delwér

och Catriona Shaw (DE).

omsorg valts för verken. Utställningen är en

(SE), Lotta Grimborg (SE), Sara Östebro (SE) och

pilgrimsfärd i samtidskonstens försök att förstå

Maja Östebro (SE).

Björkstrand (SE), Christine Clemmesen (DK/GR),

Utställningsdesign: Sven Drobnitza & Mari

religionens plats i samhället. I takt med att

Lagerquist

samhället har förändrats har även religionens

Vernissage: lördag 7 oktober kl. 15–19.

roll förändrats och tron är inte längre den enda
moraliska kompassen, utan människor söker

På utställningen på Boy konsthall undersöker

vägledning på andra platser. Vid händelser där

sex konstnärer med rötter I Bollebygd hur ett

samhällets grundvalar rubbas har kyrkan blivit

konstnärsdrivet konstrum skulle kunna se ut och

en trygg punkt och bedriver i dag ett omfattan-

fungera där. Initiativet drivs av Teater Nu och

de arbete med krishantering. Vid såväl raserade

Scenkonstguiden.

familjerelationer som raserade skyskrapor finns
kyrkan på plats för att skänka tröst och för-

Vad kommer att hända på Boy konsthall i Bolle-

ståelse och att hitta en väg framåt genom att

bygd i oktober?

diskutera existentiella frågor.

Vi är sex konstnärer som alla är uppvuxna i Bolle-

I utställningen In situ visas verk av Susan

bygd och saknade en plats för tanke och skapan-

Hiller i Gustav Adolfs kyrka och Younes Baba-Ali

de. Vi har frågat oss hur vi kan skapa något på

på Borås Konstmuseum. Båda verken talar om

platsen i dag? Bollebygd är en av de snabbaste

religionens försök att leda oss rätt, likaväl som

växande kommunerna i Sverige, men samtidigt

att bönen kan vara ett rop på hjälp.

finns det ingen planering för kulturen.

...................................................

Boy konsthall
7/10–15/10 Utställning
Adress: Göteborgsvägen 21 A–C, Bollebygd
Tider: sön–fre kl. 11–16, lör kl. 11–19

Vi vill utgå från idén om samexistens. I
Bollebygd lever man tätt inpå varandra, man
möts på andra sätt här och platsen kan vara en
utgångspunkt för att diskutera hur vi kan leva
tillsammans.
Lotta Grimborg kommer att undersöka
Bollebygds olika färguttryck och symboler som
handlar om hur värde skapas. Caro Calamy kom-

Kontakt: boykonsthall@teaternu.se
Hemsida: www.scenkonstguiden.se/boy-konsthall

BILAGA limited edItion
To Whom It May Concern, GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
- Raquel Meyers (PETSCII, C64, KYBDslöjd)

Borås Konstmuseum In situ Foto: Younes Baba-Ali

Boy konsthall är en djupdykning i den verkliga
och fiktiva kommunen Bollebygd.
Utställningen ställer frågor kring samexistens och hur den praktiseras. Hur motsägande
idéer och begär kan och tillåtas leva sida vid sida
inom en individ eller en grupp. Vad får komma
fram och vad hålls tillbaka i ett mindre samhälle
som Bollebygd?
Boy konsthall undersöker Bollebygds
färgskala och estetik, slår samman till synes
oförenliga världar, skapar dialog med hjälp av

GIBCA EXTENDED

GIBCA 2017

48

mer att göra en installation med två fönster som

undersöker de begreppet tunna platser genom

symboliserar hur man kan se saker från olika

att medvetet och omedvetet gå in i ett sökande.

sidor. Kristin Ylikiiskelä Broberg har vårt gemen-

”Rather than have to think, always and end-

samma elnät som utgångspunkt.

lessly, what else there could be, we sometimes
seem to connect with a layer in our existence that

Varifrån kommer namnet – Boy konsthall?

simply wants the things of the world close to our

Namnet är hämtat från Bollebygds tågstation,
Bollebygd yttre, som förkortas BOY.

skins.” Hans Ulrich Gumbrecht, Production of PreDômen konstskola Foto: Attila Urban

sence: What Meaning Cannot Convey, 2004:106.
Projektet kommer att presenteras med en

Vad vill ni uppnå med projektet?
Vi hoppas skapa ett rum där man kan reflektera kring stort och smått. Vad vill vi med den

Dômen konstskola

här platsen? Vad vill vi med Bollebygd? Man ska

Den Wald wieder erobern 15/9

inte behöva åka någon annanstans för att få en

Performance/Installation

konstupplevelse, man kommer att kunna få den
här. Vi hoppas skapa opinion för att detta ska bli

Adress: Dômen konstskola – Slottsskogen, Dufvas Backe 3,

en permanent konsthall.

Göteborg

...................................................

Kontakt: info@domenkonstskola.se

Chawki&Runesson

Tid: fredag 15 september kl. 21–23
Hemsida: www.domenkonstskola.se

På natten framstår den vackra skogen som
skrämmande och man avviker ogärna från de

filmvisning i Kulturföreningen Filialen i Skår.
...................................................

Folkstaden
Molnkatedralen
7/9–13/10 Utställning/Workshop
Adress: Gathenhielmska ateljéerna, Allmänna vägen 2B,
Göteborg
Tider: Torsdagar kl. 19.30–22, workshop kl. 17–19
Kontakt: hem@folkstaden.se
Hemsida: www.folkstaden.se

Experiment With Dreams

stora vägarna. Om man ens vågar sig in i parken

Turnerande performancekonsert

på kvällen. Dômen konstskola vill genom detta

Den nyliberala globaliseringen accelererar mot

projekt återta Slottsskogen under några mör-

bergväggen. Vem tar smällen? Inte vi! Dom! skri-

ka timmar en septemberkväll, för att skapa en

ker högerpopulisterna och lägger in backen. Libe-

alternativ visningsplats för multimediala instal-

ralerna och vänstern vill köpa ny bil, för det ökar

lationer skapade av skolans studerande. Tillsam-

säkerheten och tillväxten. Sedan kan de svaga få

mans vandrar man mellan tio olika platser och

råd med de starkas plats, som nog blivit ledig, de

Chawki&Runesson gör sin egen tolkning av Leif

funderar på de verk som visas. Vad händer när

starka kommer väl att hoppa av i tid.

Elggrens & Thomas Liljenbergs konstverk Experi-

gränsen mellan inomhus och utomhus förskjuts

ment With Dreams.

och det dolda blir synligt?

Adress: Se turnéplan nedan
Tider: Info finns på www.gibca.se
Kontakt: ciarunesson@hotmail.com

Experiment With Dreams består av 200
brev riktade till makthavare inom politik och
näringsliv, organisationer, institutioner och
kändisar. Konstverket är en reflektion över den
sociala och ekonomiska situationen i världen.
Please send us some money är en genomgående
och avslutande uppmaning i alla deras brev och
i den frasen finns också en rättvisetanke; har vi

...................................................

Felicia Bodin & Sofia
Rydbrand
Tunna platser 28/10 Filmvisning

Sammanbitet, men med obändig optimism, bjuder Folkstaden in till arbetet för ett
post-konsumistiskt och kollaborativt samhälle. På
plats i Folkstadens molnkatedral finns, förutom
kooperativa modeller för byggande och ägande,
material om nya sociala rörelser med religiösa anslag, bästsäljande shinto för post-konsumism och
den naturliga odlingens praktiska kärleksethos.
Välkommen att i samspel bygga vidare!
Folkstaden verkar för hållbar samhälls-

inte alla tänkt det som den amerikanske science

Adress: Kulturföreningen Filialen i Skår, utanför Falköping

planering och kvalitativt stadsbyggande, med

fiction-författaren William Gibson eller psyko-

Tid: lördag 28 oktober kl. 16–19

särskilt fokus på bostäder, vidgat deltagande

analytikern Sigmund Freud har tänkt, eller har vi
inte alla skapat det andra skapat, även om det

Hemsida: www.sofiafelicia.com / www.feliciabodin.com /
www.sofiak.se

och post-konsumistisk kultur. Som en idéburen
organisation vill de organisera alternativ för

Begreppet “tunna platser” finns inom keltisk

planering, byggande och ägande av bostäder där

kristendom och då talar man om platser där

civilsamhället med ökad kulturell egenmakt kan

poetic map. One begins in a dream, a memory, a

Guds närvaro är särskilt tydlig. Det kan vara en

förverkliga samhällets hållbarhetsmål.

refrain, or a word in a completely different letter.

fysisk plats, men den kan lika gärna uppstå vid

New names and new roles grow out of other

ett möte eller i en kulturupplevelse. Vi kan inte

Vernissage: torsdag 7 september kl. 19.30–23,

names and meetings. Leif and Thomas become

veta i förväg när eller var en tunn plats finns.

workshop kl. 17–19

bara är i fantasin?
”Thus, letter is laid upon letter on the

one, become three, become four.”
Cia Runesson, scenkonstnär, läser upp

Felicia Bodins och Sofia Rydbrands projekt
innebär en resa. I en process präglad av intuition

Finissage: Kulturnatta onsdag 13 oktober kl.
19.30–23, workshop kl. 17–19

valda brev och Hanna Chawki, musiker, artist och
poet, ackompanjerar texten med improvisation
på synth.

Felicia Bodin & Sofia Rydbrand
Tunna platser (video still), 2017

Turnéplan (exakta tider presenteras på
hemsida och Facebook):
10/9 Konstepidemin, Göteborg
22/9 Strandverket konsthall, Marstrand
5/10 Mölnlycke kulturhus, Mölnlycke
6/10 Nääs Slott, Floda
14/10 Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn
21/10 Konsthallen – Bohusläns museum, Uddevalla
28/10 Gerlesborgsskolan, Hamburgsund
17/11 KonstKollektivet Mölndal, Mölndal
18/11 Hakelverket Kök och Bar, Majorna, Göteborg
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Fredrika Anderson, Dorna
Aslanzadeh & Linn Lindström
OLOGISKA RÖRELSER 6/9–17/9 Utställning
Adress: Kastellgatan 8, Göteborg
Tider: tis–fre kl. 13–17, lör–sön kl. 12–16

Utställningen tar sin utgångspunkt i ett möte
ombord på ett flygplan med en äldre man, som
ivrigt studerade grafer i en tjock mapp med 300
tryckta sidor och noterade och följde kurvorna.
Under en konversation visade sig dessa vara
utskrifter av börsnoteringar. Som om de vore ett
levande väsen, sade han att han ”försökte förstå
marknaden” genom dessa EKG-liknande rörelser
i sin vardagligt tryckta bibel. En helig skrift och
samtidigt helt värdelös då han lämnade den bakom sig på sitt säte. Skrifterna finns nu i konstnärernas ägo för att dechiffreras.
Medverkande konstnärer är Fredrika Anderson, Dorna Aslanzadeh och Linn Lindström.
...................................................

Frihetsförmedlingen
Four Magic Flute III Tanel Veenre Halssmycke.
Foto: Tanel Veenre

Four

Tillståndsenheten 28/9–30/9 Performance

Fredrika Anderson, Dorna Aslanzadeh & Linn Lindström
Ologiska Rörelser

Frøidi Laszlo m. Club
Antropocen
Den Vackra Stjärnan – drömmar från mikrovärlden
13/10–15/10 Utställning och prova på-workshop
Adress: Galleri 54, Kastellgatan 7, Göteborg
Tider: lördag–söndag kl. 12–16
Hemsida: www.forlaget284.se

Bildkonstnären Frøidi Laszlo bjöd den 12–14 maj
2017 in en grupp konstnärer, en präst och två
barn att göra en workshop vid sjön Erken. Tanken
var att undersöka mikroskopiska djur och växter

Adress: Centrala Göteborg, för exakt plats varje dag,
se Frihetsförmedlingens hemsida
Tider: tors–lör kl. 12–16
Kontakt: info@frihetsformedlingen.se

för att närma sig mikrovärlden, såväl konstnärligt som genom kollektiva lärandeprocesser
utifrån naturvetenskap, humanekologi och etik.
Genom mikroskopet framstår en värld full

Utställning

Hemsida: www.frihetsformedlingen.se

Adress: Risåsgatan 5, Göteborg

Frihetsförmedlingen har sedan starten 2014 erbju-

och skönhet förknippas i många kulturer med det

Tider: ons–fre kl. 12–18, lör kl. 12–16

dit stöd och hjälp till frihetssökande i hela Sverige.

gudomliga medan det encelliga livet i kristendo-

Förmedlingen är främst nätbaserad, men arrang-

men och i utvecklingsläran står för något mycket

erar också publika frihetsaktiviteter och tar emot

lägre än den till Guds avbild skapade människan.

Kontakt: karin@karin-roy.se
Hemsida: www.fourgallery.com

Bedtime Stories – Mia Maljojoki
1/9–30/9 Smyckekonst

av intrikat design på cellnivå. Ordning, symmetri

sökande i olika tillfälliga kontor runtom i landet.

Den konstnärliga undersökningen handlar

Under tre dagar kommer Frihetsförmed-

om hur man kan teckna liv, rörelse och form i en

Vad händer med sekulariseringen i en krissitua-

lingens tillståndsenhet att röra sig runt i centrala

värld där vi är vana vid att se centralperspektiv,

tion? Hur håller man balansen i en skakig tillvaro

Göteborg med ett mobilt kontor, bemannat med

skuggor och överlappningar som uttryck för rum

av toppar och dalar, vardagsstress och världspro-

erfarna frihetsförmedlare. Där kommer frihets-

och avstånd, men som här sätts ur spel.

blem? Mia Maljojokis utställning på Four erbjuder

sökande att erbjudas experthjälp med att identi-

en viloplats. Hennes bärbara skulpturer ger skydd

fiera tillstånd som kan hjälpa dem att utöka sin

många olika plan. Prova på att teckna från mik-

och styrka, erbjuder en stund av lugn och ro.

frihet. Handläggarna kommer också att på plats

rovärlden, uppförstorad via projektion! Du som

kunna utfärda efterfrågade tillstånd, exempelvis

besöker utställningen kan gärna ta med dig ett

land, men bor sedan många år i München. Hen-

utresetillstånd, visum, bygglov, utskänkningstill-

eget vattenprov.

nes arbeten har ett direkt och spontant uttryck.

stånd, danstillstånd, eller andra helt nya former

Vid en första anblick verkar de slumpartade, men

av tillstånd. Aktiviteterna i Göteborg utgör

kompositionen är balanserad och genomtänkt.

Frihetsförmedlingens hittills största satsning på

Välregisserade men oförutsägbara händelser

uppsökande verksamhet i Sverige.

Mia Maljojoki är född och uppvuxen i Fin-

förfinas med fingertoppskänsla och lång konst-

Välkomna att ta del av spekulationer på

Frihetsförmedlingens tillståndsenhet pro-

närlig erfarenhet. Maljojoki kombinerar starka

duceras av förmedlingens initiativtagare Lars

färger och former med en elegans som skapar

Noväng och John Huntington. Bådas konstnärli-

harmoni i ett djärvt kaos.

ga praktik präglas av ett enträget handlande för
ökat oberoende via konstruktiva normbrott. De-

CRUX – Tanel Veenre 13/10–4/11 Smyckekonst

ras samarbete har sedan 2008 tematiskt främst

Tanel Veenre söker efter likheter mellan korset

behandlat arbetsmarknadspolitiska frågor,

och det manliga könsorganet. Makt, religion

individuellt ansvar och byråkrati som konst.

och manlig dominans har haft en avgörande
roll i utvecklingen av den kristna kulturen. Som
smyckeskonstnär analyserar Veenre detta ämne
genom kroppsrelaterade föremål som leker med
religiösa teman och erotik.
Estländske Tanel Veenre är en av smyckeskonstscenens klarast lysande stjärnor. Han lyfter
upp varelser från havens djup och bäddar in dem
i ett skimmer från avlägsna galaxer. Tanel Veenre
blandar musikaliska toner med estetik och poesi
och skapar ett magiskt, magnetiskt universum
som attraherar och trollbinder. Veenre är även
professor vid Estlands konstakademi i Tallinn.
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Galleri 54 Inna di Video Light, Internet
Konstnärer: Anna Rokka och Rut Karin Zettergren Foto: Dennis Brown, Anna Rokka och Rut Karin Zettergren

Galleri 54
Utställning
Adress: Kastellgatan 7, Göteborg
Tider: tis–fre kl. 13–17, lör–sön kl. 12–16
Kontakt: info@galleri54.se
Hemsida: www.galleri54.se

Inna di Video Light – Anna Rokka & Rut Karin
Zettergren 6/9–1/10 Videoinstallation
I videoinstallationen Inna di Video Light guidas
betraktaren genom den explosiva musik- och
danskulturens dancehall av Internet Dollz, två
It girl-cyborger. Möt nattens stjärnor, dancehall-queens och -kings under 100 långa festnätter i Kingston, blandat med livet online i en
drömsk hyperverklighet. Klubbscenen bildar
en skådeplats för högljudda känslor och fysisk
urladdning som intensifieras genom kamerans
närvaro. Denna utlevelse har kanske i andra tider
agerats ut genom andliga ritualer, men fångas här upp av den virtuella världens parallella

i gester och handling. I skulpturerna finns ett sö-

universum, där dess användare omtolkar och

kande efter kroppen som en mer flyktig form, som

transformerar dem. Internet blir en bild av det

faller ur händerna.

globaliserade samhällets kollektiva undermedvetna, som rymmer allt från det mest förbjudna,

Vernissage: fredag 25 augusti kl. 18–21.

Galleri HEMMA-HOS
Sara-Lo af Ekenstam
Bloodline – Amalia Bille 30/9 Utställning

lustfyllda och råa till det kärleksfulla, tillrätta-

Extra kvällsöppet under GIBCA ExtEndEds

Adress: Övre Spannmålsgatan 2C, Göteborg

lagda och personliga. Dyk in i Inna di Video Lights

invigning onsdag 6 september kl. 17–20

Tid: kl. 13–17

värld där det inte längre finns en tydlig gräns
mellan det filmiska och det fysiska, eller det

Något fint måste hända II – Meira Ahmemulic

drömda och det levda.

29/9–29/10 Utställning

Kontakt: amalia.lk@gmail.com
Hemsida: www.amaliabille.se / www.sloslo.wordpress.com

Meira Ahmemulics film tar sin utgångspunkt i

Amalia Bille är konstnär verksam i Göteborg

tal på Stadsbiblioteket. Konstnärerna kommer

drömmen om ett annat liv. I det här fallet dröm-

och arbetar med måleri och skulptur. Utställ-

även att visa verket för ungdomsgrupper under

men om Amerika och Sverige och det faktum

ningen tar avstamp i frågor kring blodsband,

utställningen.

att Sverige i dag har blivit ett land som många

tillhörighet, arv och familjehistoria. Sara-Lo af

känner sig tvungna att migrera från. Situationen

Ekenstam är konstnär, bosatt och verksam i Gö-

Det var en tid då allt var möjligt – all makt till

på Balkan gör att människor åter lämnar sina hem

teborg. Hon arbetar gränsöverskridande mellan

fantasin! – Mats Eriksson Dunér

och försöker ta sig exempelvis till Sverige för en

olika fält och konstnärliga uttryck. Sedan 2014

6/10–8/10 Videoinstallation

bättre tillvaro, men framförallt till Amerika, som

driver hon Galleri HEMMA-HOS i sitt hem på

Mats Eriksson Dunér visar en collagefilm om

för många framstår som landet där vem som

Övre Spannmålsgatan, där hon ställer ut samti-

allaktivitetshuset Gamla Bro i Stockholm.

helst kan lyckas. Filmen tar också upp de högst

da konst för en dag.

Den 5 september hålls ett konstnärssam-

begränsade villkoren för personer med migrationsBL-OM-MA, SK-A-LA – Anne Pira

bakgrund att kunna välja en konstnärlig bana, i

20/10–12/11 Utställning

två vitt skilda samhällssystem – Sverige och UsA.

Utställningens titel BL-OM-MA, SK-A-LA anger
ett tema som Anne Pira under en längre tid har

Vernissage: fredag 29 september kl. 18–21.

intresserat sig för. På utställningen visas verk i
olika tekniker, bland annat måleri.
...................................................

Galleri BOX Therese Parner Det börjar med ett guldregn

Galleri BOX
Utställning
Adress: Kastellgatan 10, Göteborg
Tider: tis–fre kl. 13–17, lör–sön kl. 12–16
Kontakt: info@galleribox.se
Hemsida: www.galleribox.se

Det börjar med ett guldregn – Therese Parner
25/8–24/9 Utställning
Det krävs en kropp för att forma en kropp,
närvaro. Det livsviktiga maskineri som för fram

Galleri BOX Meira Ahmemulic
Något fint måste hända II, video still 2017-05-27

själens nerviga väsen, kroppen. Här får de vila
som de objekt de är, födda ur en annan mamma
i sitt material. Bortom oro, stilla bara stilla. Ting
att betrakta i ett nytt ljus, ett guldregn.
Den stockholmsbaserade konstnären Therese Parners utställning Det börjar med ett guldregn

Galleri HEMMA HOS_Sara Lo af Ekenstam Amalia Billes
Foto: Johan Björkegren

består bland annat av skulpturer i stengods där
beröringspunkterna finns i görandet i sig och
kroppen som fysisk form, men också på ett mer
symboliskt plan. Kroppens ordlösa kommunikation
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Gerlesborgsskolan Annika Larsson – Blue, 2014

Galleri Konstepidemin

Gerlesborgsskolan

Utställning och konstnärssamtal

Filmvisning och utställning

Adress: Konstepidemins väg 6, Göteborg

Adress: Gerlesborgsskolan 1, Hamburgsund

Tider: tis–tors kl. 12–17, fre–sön kl. 12–16

Tider: mån–fre kl. 9–17

Kontakt: galleri@konstepidemin.se

Kontakt: info@gerlesborgsskolan.se

Hemsida: www.konstepidemin.se/galleriet/

Hemsida: www.gerlesborgsskolan.se

X /’All is still, still.’/! – Attila Urban

Burka Songs 2.0 – Hanna Högstedt 1/11

6/9–24/9 Utställning och konstnärssamtal

Filmvisning och konstnärssamtal

Attila Urban (f. 1977) är konstnär och arbetar

År 2011 införde Frankrike förbud mot heltäckan-

med performativa iscensättningar av individu-

de slöja på offentlig plats. Hanna Högstedt fick

ella och kollektiva minnesbilder. Ögonblick som

pengar till en film där hon skulle gå i burka i Paris

ifrågasätter vår samtids relation till historia och

medan hon sjöng den franska nationalsången tills

identitet. Genom sitt bildskapande undersöker

hon blev gripen av polis. Men inget gick som det

han spåren av förflyttning och dess inverkan på

var tänkt. I Burka Songs 2.0 följer vi processen

traditioner och ritualer. I utställningen X /’All is

från filmidé, via civilpolis, skuld, skam och falsk-

still, still.’/! på Galleri Konstepidemin presenteras

sång, till ett samtal om vita rum, slöjan och vems

tio verk i varierande tekniker. Filmen Yxa är en

berättelser som får plats i dagens Sverige.
Efter filmen hålls ett samtal mellan Hanna

dokumentation av en performance där konst-

Högstedt, filmens regissör, och Maimuna Abdul-

nären håller en yxa lyft över huvudet, låst i en
väntande position. Plötsligt huggs yxan ned mot

eller någon som skymmer? Är det rentav jag

lahi, socionom och frilansskribent som jobbar med

marken. Bilden vänds upp och ner och handling-

själv? SER:2 talar om viljan att studera, ge akt

social mobilisering. Samtalet rör sig kring frågor

en upprepas. I verket Horisont visas en tegelmur i

på detaljer. Samband och orsak. Ge sig in i det

om tolkningsföreträde, solidaritet och konst.

bild. I mitten av muren finns ett tomrum. Konst-

materiella i materialet. Se meningen i det som

nären kryper längs muren och fyller hålrummet

står framför. Bokstavligen. Rummet är utgångs-

med sin egen kropp. Filmen spelades in i Serbien,

punkt för verkens tillblivelse och presentation.

nära den ungerska gränsen.

De görs för den specifika platsen där de inbördes

Blue – Annika Larsson 25/10–10/12 Utställning

samverkar i mötet med arkitekturen. De utställ-

Annika Larssons videoinstallationer utforskar

Samtal om konst med Attila Urban: söndag 24

da verken bär på en individuell berättelse som

makt, kontroll och mänskliga relationer. I lång-

september kl. 15.

möts i rummet. Något ytterligare uppstår.

samma närbilder av enkla gester och handlingar

Filmvisning: onsdag 1 november kl. 18.30.

eller bilder ur massmedia skapar hon fragmentaSKYMMER OCH SER:2

Samtal om konst med Jenny Magnusson, Patrik

riska berättelser. Hon undersöker hur vi och våra

– Jenny Magnusson & Patrik Elgström

Elgström och Niclas Östlind: söndag 22 oktober

kroppar rör oss, agerar och reagerar med vår tid.

30/9–22/10 Utställning och konstnärssamtal

kl. 15.

Jenny Magnusson och Patrik Elgström arbetar
med skulptur respektive fotografi. Utställningen kretsar kring tematik som är central i bådas
konstnärskap, materialitet, rum och arkitektur.
En undersökning av betraktarens och den egna
rörelsen i relation till plats och ting.
Med titeln vill konstnärerna påvisa en aktivitet som är kopplad till bådas arbeten. SKYM-

Verket Blue från 2014 består av ett om-

...................................................

Galleri Sockerbruket

fattande arkiv av fotografiska bilder och videosekvenser hittade på internet. Den franske
författaren och filosofen Georges Batailles
roman Blue of Noon (Le Bleu du Ciel) från 1935
skrevs under fascismens framväxt i Europa

MELLANRUMMET / THE GAP

och är utgångspunkten för verket. Nyckelord

– Graham Stacy, Mia Frankedal & Eva Wilms

ur texten har legat till grund för sökandet efter

8/9–29/10 Utställning

samtida bilder och videor på internet. Verket
berättar om ett Europa med ökande nationalism

MER talar om något som är dolt. Där mening
finns bakom det dolda. Avsaknaden av subjekt

Adress: Sockerbruket 18, Göteborg

och främlingsfientlighet, känslan av en växande

gör det mångtydigt i sin enkelhet. Är det något

Tider: tisdagar och söndagar kl. 12–17

frustration och maktlöshet, i likhet med det som

Kontakt: galleri.sockerbruket@hotmail.com
Hemsida: www.miafrankedal.com (Galleri Sockerbruket/IKON)

huvudpersonen i boken upplever.
Vernissage: onsdag 25 oktober kl. 18.30.

Galleri Sockerbruket förvandlas inför biennalen
till ett ”mellanrum” för kontemplation, konstupplevelse och andhämtning. Väggarna är täckta av
”sammet” och konst. Som besökare har du möjlighet att sitta ner i all stillhet, eller tala med de
inbjudna konstnärerna. Det finns också en möj-

...................................................

Göteborg Konst
Ut med konsten! 6/9–20/9 Utställning

lighet att skriva ner din personliga bön/önskan
på en lapp, anonymt och på ditt eget språk, för
att lägga i galleriets ”ikonpelare”. Galleri Sockerbruket publicerar alla anonyma böner under de
sista dagarna av GIBCA på allmän plats.
Konstnärerna Eva Wilms och Mia Frankedal

Galleri Konstepidemin
Patrik Elgström och Jenny Magnusson

GIBCA EXTENDED

Adress: Utställningslokalen, Stadsbiblioteket Göteborg,
Götaplatsen 3, Göteborg
Tider: mån–fre kl. 10–21, lör–sön kl. 10–18
Hemsida: www.goteborgkonst.com

Under 70 år har Göteborgs Stad köpt in konst-

har skapat rummet där deras IKON-inspiratio-

verk för att placera ut och visa på kommunala

ner utan religiösa förtecken sätter sin prägel på

arbetsplatser. Samlingen består i dag av när-

rummet. Skulptören Graham Stacys skulptur/in-

mare 9 000 konstverk som speglar Göteborgs

stallation utanför galleriet välkomnar besökarna

mångfacetterade konstscen från 1940-talet fram

att stiga in. Med nyfikenhet och tro på konsten

till i dag. Genom samlingen får allmänhet och

som en förenande länk mellan människor, kul-

personal en möjlighet att möta konst i sin var-

turer och trosuppfattningar, uppstår MELLAN-

dag, samtidigt som en kontaktyta skapas mellan

RUMMET där det inte krävs något av besökaren.

stadens medborgare och dess konstutövare.
Utställningen visar ett urval konstverk från sam-

Galleriet har öppet 8–10 september kl. 12–17, där-

lingen med omgivande program. I samband med

efter tisdagar och söndagar t.o.m. 29 oktober.

öppningen lanseras en publikation där skribenter
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Göteborg Konst Sue Huang, Pascual Sisto och Fernando Sanchez
Yucca Valley Portraits #2 (2007), C-print, 51✗51 cm.
Foto: Jan Dahlqvist/Göteborg Konst ©Sue Huang

frågor på Världskulturmuseet och författare till
boken Imamen, kuppen och tjänarna : Gülenismen
och Turkiet (Celanders, 2017).
Föreläsningen är en del av det öppna seminarieprogram som arrangeras av Göteborgs
universitetsbibliotek kallat Näckrostimmen. Seminarieprogrammet är också ett samarbete med
Humanistiska samt Konstnärliga fakulteten vid
Göteborgs universitet. Näckrostimmen är en mötesplats med syfte att stärka länken mellan akademi och samhälle och att locka en bred publik
där såväl allmänhet som studenter och medarbetare vid universitetet är välkomna. Ämnena är
anknutna till aktuell forskning och presentationsformen kan bestå i allt från en vanlig föreläsning
till ett samtal i ord, bilder eller toner.
Göteborg Konst Kumi Sugai National route nr 15
Olja på duk, (1964), 100✗81 cm.
Foto: Jan Dahlqvist/Göteborg Konst, ©Kumi Sugai

Hammarkullen Konsthall
Klass 3Bs äventyr – Sarah Schmidt 1/9–10/11

och poeter fått i uppdrag att fritt reflektera och

Installation

ken är att betona det subjektiva mötet med ett

Adress: Hammarkullens underjordiska spårvagnshållplats

konstverk och visa vad det kan innebära att tolka

Tider: Öppet så länge spårvagnarna rullar

Göteborg Konst är en enhet inom Kultur-

Hemsida: www.facebook.com/Hammarkullenkonsthall
Kontakt: bla.stallet@angered.goteborg.se

...................................................

Hammarkullen 365

Adress: Kampenhofsgatan 2, Uddevalla
Tider: lör–fre kl. 11–16

Hammarkullen Konsthall är en c/o-verksamhet
till Blå Stället i Angered, inrymt i Hammarkullens

Vernissage: onsdag 6 september kl. 14.

14/10–20/10 Utställning

Kontakt: imadart@gmail.com

förvaltningen, Göteborgs Stad. Enheten arbetar
med offentlig konst, inom- och utomhus.

Imad Rashdan
Berättelser om Landet… Berättelser om Himlen

associera kring ett konstverk ur samlingen. Tan-

och associera kring konst.

...................................................

underjordiska spårvagnshållplats. Under GIBCA

Heliga eller världsliga berättelser…
Våra vardagliga berättelser är vad som för-

Extended visas ett projekt av den göteborgsba-

enar oss människor och berättar om vilka vi är.

serade konstnären Sarah Schmidt. Porträttbilder

Om politiker använder religion för att separera

av den nya generationen i Hammarkullen kommer

oss använder Imad Rashdan i stället språket för

att röra sig i de offentliga skyltfönster som är en

att lyfta fram hur lika och harmoniska vi är.

del av Hammarkullen Konsthall. En performativ

Rashdans arbete vill ställa oss närmare

Kulturernas samexistens – Ronak Azeez, Khalid

händelse äger rum då klass 3B från Emmaskolan

varandra oavsett tillhörighet, religion eller politisk

Baban, Faruq Omer & Kassem ”Mehai” Shawi D.,

uppsöker en fotoautomat som filmas och förevi-

anknytning. Berättelser om människor är grun-

21/10 Utställning

gas. Platsen som samtidigt är en spårvagnshåll-

den för vår samexistens. De som försöker mani-

plats, konsthall och ett offentligt rum omvandlas

pulera religioner har ingen plats här. Människors

för ett tag till en hyllning till de barn som utgör en

dagliga aktiviteter är påfallande lika överallt.

del av den nya generationen i Göteborg.

De är instinktiva och spontana. Rashdan intar

Adress: Hammarkullen
Tid: lördag 21 oktober kl. 12–17.30
Hemsida: www.facebook.com/Kulturvandring

berättarens roll i sin konst, i kontrast till de som
anammar religion som sitt medium. Hans konst

Hammarkullen 365 arbetar för att lyfta fram

formulerar en mänsklig historia som försöker

Hammarkullen genom att uppmärksamma det

ersätta bedrägeri och manipulation. Rashdan ger

starka kulturutbud som finns på platsen och

uttryck åt att de som använder religion för att

sammanföra kulturarbetare i området, både

rättfärdiga sina handlingar bör lämna plats åt de

de som är verksamma och andra som tidiga-

upplysta och de som är mänskligt berörda.

re arbetat inom kultur, men som i dag av olika
skäl är inte aktiva. Verksamheten önskar hitta

Imad Rashdan Berättelse om Födelsen Foto: Somaia Al-Kafri

nya samarbetsformer för att utöka de boendes
delaktighet i områdets kulturliv och arbeta för

Hammarkullen konsthall Foto: Hendrik Zeitler

att öka utbudet av verksamheter riktade till barn
och unga i området.
Utställningen Kulturernas samexistens med
konstnärerna Ronak Azeez, Khalid Baban, Faruq
Omer och Kassem ”Mehai” Shawi D. visas under
Kulturvandring i Hammarkullen, lördag 21 oktober.

Humanistiska biblioteket,
Göteborgs universitetsbibliotek
Turkiet och sekulariteten 19/9 Föreläsning

”Vi kommer från olika kulturer och det är så
fint att vi har erfarenhet att uttrycka oss genom
vår konst. Vi visar bilder från våra underbara
kulturer.”
Hammarkullen 365 Kulturernas samexistens
Foto: Faruq Omer

Adress: Malmströmsrummet, Humanistiska biblioteket,
Renströmsgatan 4, Göteborg
Tid: 19 september kl. 18–19
Hemsida: www.ub.gu.se

Turkiet har under de senaste åren utvecklats i en
alltmer auktoritär och odemokratisk riktning. Ofta
förklaras det som en vändning från sekularism till
islamism. Men är det så enkelt? Klas Grinell diskuterar kopplingarna mellan demokrati, sekularitet,
islam och mänskliga rättigheter i Turkiet.
Klas Grinell är docent i idéhistoria vid Göteborgs universitet, intendent för globala samtids-
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Föreställningen turnerar i Västra Göta-

Utställningen visar en pågående dialog,

landsregionen under perioden 30/10–7/11. Exakta

genom handens ordlösa arbete, mellan fem

tider och turnéplan uppdateras på hemsidan.

thailändska och tre svenska konsthantverkare.
De undersöker skapandet tillsammans, i många

Föreställningens längd: ca 35 min
Koreografi: Toby Kassell och Ingeborg Zackariassen

olika material, som textil, keramik och papper.
Utställningen är en fortsättning på HOMO

Dansare: Evelina Gustafsson, Nea Landin, Felix

FABER I, som ägde rum i Bangkok 2015. Denna

Skalberg, Moa Sobelius

version är ett samarbete mellan Konsthallen

Musik: Linda Oláh

Blå Stället och Art Centre Silpakorn University,

Text: Toby Kassell

Thailand.

Scenografi, ljudinstallation och ljusdesign: Rasmus
Medverkande konstnärer: Chutimaree Chula-

Persson

kiet, Pim Sudhikham, Imhathai Suwattanasilp,

Karin Sandberg & Vilda Kvist Children of the revolution?
Foto: Eva Rocco Kenell

Turnéplan:

Phantipa Thanchookiet, Jennifer Forsberg, Karin

30/10 GöteborgsOperan Lilla scenen, kl. 18.30

Gustavsson och Emma Linde. Paramaporn

och 20

Sirikulchayanont, chef för Art Centre Silpakorn

3/11 Nordiska Akvarellmuseet, Tjörn, kl. 19

University, närvarar på vernissagen.

6/11 3:e Våningen, kl. 18.30 och 20

Karin Sandberg &
Vilda Kvist

7/11 KonstKollektivet, Mölndal, kl. 19

Vernissage: lördag 2 september kl. 13, med presentation och visning.
HALVA HIMLEN – HALF THE SKY
28/10–10/12 Utställning, workshop, samtal

Children of the revolution?
Performance

Feminism och kamp för jämställdhet ser olika ut i

For adress och tid: se www.gibca.se

den, ger plats för samtal och flera perspektiv:

olika kulturer. Utställningen, och programmet kring

MAGADI – Osborne Macharia, Kenya
Konstnärerna Karin Sandberg och Vilda Kvist

Fotografiserien Magadi är en fiktiv berättelse

uppmärksammar kommande generationers tan-

om kvinnor som tidigare var omskärerskor men

kar kring framtiden i sitt första gemensamma

nu lever vid sjön Magadis vida slätter. Där driver

verk, Children of the revolution?.

de ett center för etnomode, skyddar unga flickor

Konstnärerna har tagit del av ungdomars
funderingar genom intervjuer och workshoppar
i skrivande. Med loopar, ekon och sång väver
de ihop de ungas frågor och reflektioner om
meningen med livet, om det nu alls finns någon –
till vem ska en ställa de stora frågorna, och vilka
dessa frågor egentligen är.
Karin Sandbergs konst innehåller teman
kring formandet av identitet och de/det marginaliserade, där ingången till skapande utgår från
statistik, skönlitteratur eller poesi.

från tidiga äktenskap och lär dem modeskapanKassel/Zackariassen Transition Foto: Chris Caig

Konsthallen Blå Stället
Utställning, workshop och samtal

dets alla färdigheter.
Osborne Macharia kallas afrofuturist. Hans
fotografiska berättande rör sig mellan fantasi och verklighet och belyser kultur, fiktion och
identitet. Han tar bland annat upp brännande
ämnen som könsförtryck, tjuvjakt på elfenben

Adress: Angereds Torg 13, Göteborg

och albinism. Macharia bryter med stereotyper

Tider: mån–tors kl. 12–18, fre kl. 12–17, lör–sön kl. 12–16

och visar att det finns fler sätt att se på världen.

Kontakt: info@blastallet.goteborg.se
Hemsida: www.blastallet.goteborg.se

HALF THE WORLD
– Reem Kassem & Kariem Saleh, Egypten

Vilda Kvist arbetar med frågor kring formandet av historieskrivningen, både den per-

HOMO FABER II 2/9–15/10 Utställning

Half the World är ett interdisciplinärt projekt

sonliga och den kollektiva. Hon intresserar sig

Utställningens titel HOMO FABER betyder ”den

som vill stärka positiva attityder kring genusfrå-

för sanning som absurditet, hjältemod, röst och

skapande människan” på latin. Begreppet kan

gor. Projektet samlar olika perspektiv på jäm-

svulstig emotionalitet.

också ifrågasätta om det finns en gudomlig ska-

ställdhet och/eller diskriminering, från arabiska

pare, eller om människan själv styr sitt öde.

och ”västerländska” samhällen. Det bjuder in

...................................................

Kassell/Zackariassen

Konsthallen Blå Stället
Osborne Macharia, Kenya MAGADI

Transition 30/10–7/11
Turnerande dansföreställning
Adress: Info om platser för turnén finns på hemsidan
Tider: Info finns på hemsidan
Hemsida: www.facebook.com/kassellzackariassen

Transition är ett arbete som strävar efter att
belysa hur den ständiga övergången – som
samhället påstår att vi som människor befinner
oss i – påverkar oss. Kan vi verkligen prata om en
övergång, eller fortsätter vi bara att handla och
konsumera som tidigare med en sorts fantasi
om en övergripande samhällelig framåtsträvande rörelse som motivation för personlig apati?
Koreografduon Kassell/Zackariassen vill aktivera
den frågeställningen genom att erbjuda publiken ett öppet rum där var och en kan skapa sina
egna upplevelser, såväl fysiska som intellektuella.
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grupper att delta och använder konstnärligt
tänkande för att inspirera till egna uttryck och
nya tankemönster.
I Konsthallen Blå Stället visas foton från platser
och länder de besökt tidigare, tillsammans med
nya bilder från workshoppar som sker på plats i
Angered. Workshopparna sker i samarbete med
TILLT.
Konstrummet i Skärhamnd bibliotek Tjörn kommun
Foto: Maria Johannessen

Vernissage: lör 28 oktober kl. 13, med workshop.
...................................................

Konstrummet i Skärhamns
bibliotek

Konsthallen Trollhättan

30/9–5/11 Samlingsutställning

I have enough guilt to start my own religion
– Maria Q Brising 16/9–15/10
Utställning och panelsamtal

Adress: Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

Adress: Annexet, Konsthallen Trollhättan, Nohabgatan 11,

Konsthallen Trollhättan Maria Q Brising
I have enough guilt to start my own religion grafitteckning

Trollhättan
Tider: tis–sön kl. 11–16, ons kl. 11–19

Tider: mån–tors kl. 8–19, fre kl. 8–17, lör–sön kl. 11–15
Kontakt: marie.bergdahl@tjorn.se
Hemsida: www.tjorn.se

hans nya verk som tar avstamp i det sekulära

Hemsida: www.mariaqb.com

Med en teckningsinstallation och ett öppet
panelsamtal utforskar Maria Q Brising konstens

samhällets dyrkan av pengar och teknik samt de

På Tjörn får konsten och kulturen ta plats! I

negativa miljökonsekvenser som denna blinda

samlingsutställningen i Konstrummet har några

tilltro oftast medför.

av Tjörns yrkesverksamma konstnärer bjudits in

INPUT är på samma gång en skulptur, ett

kring temat ”Det sekulariserade samhället”.

roll i det sekulära samhället och hur vi kan mötas

land art-verk och en teknisk innovation, som

på ett bra sätt kring våra olika livsåskådningar.

kommer att placeras på en klippvägg någon-

Vernissage: lördag 30 september kl. 13, som även

Installationen visar på symmetri, fokus och lugn.

stans i världen. Inuti verket finns en vindturbin

är starten för Tjörns kulturvecka.

Omsorg om mörker; att ta hand om mörkret,

och en kraftfull dator som tillverkar kryptovalu-

rädslan och skulden. Konstrummet som fristad

ta. Framställning av kryptovaluta är helt laglig

och andningshål.

och vem som helst kan och får göra det, vilket

Panelsamtalet diskuterar mänskliga rättigheter, konst, vetenskap och tro. Kan samtids-

gör den till en global demokratisk valuta, fri från
protektionistisk räntepolitik och valutaspekula-

...................................................

Kungsbacka konsthall

konsten fungera som en länk, som en katalysator

tioner. HARVEST:s system är helt självförsörjan-

Objekt Plats Tillbaka – Kihlberg & Henry, Anna

för dialog? Är vetenskap och kunskap enda vägen

de och dess miljöpåverkan är minimal, dessutom

Liljedal och Simon Rydén 1/9–15/10 Utställning

för vår utveckling eller behöver vi någon form av

doneras alla pengar som framställs till olika

”andlighet”, kanske nu mer än någonsin?

miljöorganisationer.
Vi kommer att kunna följa HARVEST:s pro-

Panelsamtal: lördag 16 september kl. 16–18, Hur vi

cesser via satellit i realtid, se modeller, ritningar

kan skapa dialog mellan olika livsåskådningar?.

och allt annat du behöver för att bygga din

...................................................

HARVEST – Julian Oliver 14/9–19/11 Utställning

Tider: ons–tors kl. 12–18, fre kl. 12–16, lör–sön kl. 11–15
Kontakt: konsthallen@kungsbacka.se
Hemsida: www.kungsbacka.se/kultur

alldeles egna miljövänliga pengamaskin.
...................................................

Konstmuseet, Skövde
Kulturhus

Adress: Kulturhuset Fyren, Borgmästaregatan 6, Kungsbacka

Konstnärscentrum väst

Konstnärerna i utställningen Objekt Plats Tillbaka har alla sina rötter i Kungsbacka. Men ingen
av dem bor i kommunen i dag. Kanske är det
så att oavsett vilken plats vi väljer att beskriva,
beskriver vi i samma stund den plats vi kommer

(X)sites Sjuhäradsrundan / (X)sites Kattegattleden

ifrån – om det så är genom havet, myten om

5/8–1/11 Utställning med platsspecifik konst

Atlantis och arkitekten Jørn Utzons lika mytomspunna hus på Mallorca, eller genom den bild

Adress: Trädgårdsgatan 9, Skövde
Tider: tis–ons kl. 12–18, tors kl. 12–19, fre–sön kl. 12–16

Kontakt: info@landart.se

Kontakt: konst@skovde.se

Hemsida: www.landart.se

Hemsida: www.skovde.se/Konstmuseet

som gömmer sig bakom linjerna i misslyckade
utskrifter. Där finns trådar som bygger väven,
sambandet mellan minnet och platsen.

(X)sites är utställningar med platsspecifik
Julian Oliver (NZ/DE) är sprungen ur 1990-talets

temporär konst i landskapen längs cykellederna

Guidade visningar: kvällsvisning 5 september kl. 18,

aktivistiska hackerkultur och han har i över 20

Sjuhäradsrundan och Kattegattleden, arrange-

lunchvisning 20 september samt 11 oktober kl. 12.

år intresserat sig för frågor kring samhällets

rade av Konstnärscentrum väst. (X) står för det

teknikberoende och sårbarhet. HARVEST är

vi inte vet, sites står för platser, och excites =

Konstnärscentrum Väst (X)sites

engagerar. Projektet präglas i alla sina delar av
Konsthall Skövde

undersökandet; från konstnärernas arbete med
platserna till publikens möte med konsten och
landskapen. Regionala, nationella och internationella konstnärer kommer att arbeta med att
göra konstverk på specifika platser under juli
fram till vernissagen den 5 augusti.
Under utställningsperioden 5 augusti till 1
november kommer visningar, workshoppar och
happenings att hållas i anslutning till verken.
Närmare information om tider till olika
events och exakta platser tillkännages på
www.landart.se.

55

GIBCA 2017

GIBCA EXTENDED

Långedsprojektet Skylt och lager av papper i pappersbruket i Långed Foto: Lena Adamina Waldau

och Torp (Hjärtum), numera pilgrimsvägen
norrut mellan Lödöse och Trondheim. Människor
och djur kan vandra till den platsen tillsammans
oberoende av religion, kön eller ålder. Det är en
plats för alla. Den uppstår som mötesplats för
och med konsten och människorna när besökarna kommer dit och konsten skapas. Under
helgen den 23–24 september kl. 11–17 finns
konstnärerna där för att möta dem som kommer och bjuda på något att äta och dricka. En
poet läser sin poesi, och vi bygger tillsammans
to You at Korsvägen utforskar Marika Hedemyr
denna paradox genom en interaktiv promenad

Installationen är gjord av Monica Funck,

där dina val blir avgörande för händelseförloppet

poesi av Katarina Fleischer, musik av Lolo Funck

– en privat mixed reality-situation skapas, där

Andersson, Joel Edin och Anton Samsson.

upplevelsen av platsen och de förbipasserande
förhöjs. I vilken riktning går du? Gör dig redo!

Långedprojektet

vidare på huset som står där.

Verket är skapat för och upplevs på Korsvä-

Övrig tid under GIBCA är platsen öppen och
tillgänglig, och arrangörerna kommer dit efter
överenskommelse.

gen i Göteborg. Du kan gå promenaden på egen
hand via din smartphone och hörlurar, eller låna

Vägbeskrivning: 2 km norr om Hjärtum, sväng

Utställning

utrustning när teamet finns på plats.

vänster vid Valdalsbergens naturreservat, par-

Adress: Galleri Olika, Enetsvägen 2, Dals Långed

känslomässiga och politiska relationer mellan

Tider: ons–tors kl. 16–19, lör–sön kl. 13–17

människor och platser. I sina senaste offentliga

Långeds plats i kapitalismen 23/9–15/10

Kontakt: artfool@telia.com
Hemsida: www.langedprojektet.se

Marika Hedemyrs konst undersöker

verk expanderar hon koreografi och berättande
via ny teknik.

Pappersbruket i Dals Långed i Dalsland stängdes

Konstnärssamtal: onsdag 11 oktober kl. 18–19 på

hösten 2015. Samhället Långeds plats i det ka-

Världskulturmuseet, Marika Hedemyr samtalar

pitalistiska systemet blir därför temat för Lång-

med Klas Grinell, forskningssamordnare och

edprojektets utställning. Det lokala, platsen och

intendent för Världskulturmuseets utställning

pappersbruket är utgångspunkterna, men de höjer

Korsvägar

kera vid ladan. Busshållplats: Torps Gård, följ
markeringar.
...................................................

Nordiska Akvarellmuseet
Sekularitet och religion i Japan 30/9 Föreläsning
Adress: Nordiska akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, Skärhamn
Tid: 30 september kl. 15
Kontakt: info@akvarellmuseet.org

blicken till systemnivå. Då framstår kapitalismen

Hemsida: www.akvarellmuseet.org

lika oemotsäglig som religioner. Kapitalismens gud

För mer information, öppettider och ingång till

är Mammon: egendom och materialism. Kapitalis-

promenaden: www.nexttoyou.art.

I anslutning till GIBCA och pågående utställning

men suger lika gärna ut muslimer som kristna och

med japansk samtidskonst bjuder Nordiska

buddhister, män som kvinnor och bryr sig inte om

Akvarellmuseet in till en öppen föreläsning om

etnicitet eller hudfärger. Men motståndsrörelserna

religiositet i två av ”världens mest sekulariserade

är ofta sekulära, såsom fackföreningar, kvinnorö-

länder”: Japan och Sverige. Genom föreläsning-

relser och miljöorganisationer.

en problematiseras begreppen sekularitet och
religiositet som universella.

...................................................

Japan betraktas ofta som ett land där
religionen spelar marginell roll i samhället. Få

Marika Hedemyr

japaner betraktar sig som religiösa, och staten
och religionen är genom konstitutionen strikt

Next to You at Korsvägen 6/9–19/11

separerade.

Interaktiv promenad och konstnärssamtal

Samtidigt är det ett land där flera religiösa traditioner samexisterar – det brukar sägas

Mötesplats: Korsvägen 2, Göteborg, utanför vänthallen vid

att japaner föds shintoistiskt, gifter sig kristet

Pressbyrån

och begravs buddhistiskt. Hur detta går ihop

Tider: Se info i text

med bilden av Japan som ett av ”världens mest

Kontakt: www.marikahedemyr.com

sekulariserade länder” är en av de frågor som

Hemsida: www.nexttoyou.art

diskuteras under föreläsningen.
Ernils Larsson är doktorand vid Centrum
Vart är du på väg? Hur förhåller du dig till personen bredvid? En smartphone i handen kan öppna
nya världar och förbindelser och samtidigt skapa

för forskning om religion och samhälle vid UppMonica Funck På oplogade vägar

isolerade bubblor och skiktade samhällen. I Next
Marika Hedemyr Next to you Foto: Marika Hedemyr

sala Universitet. I sitt avhandlingsarbete forskar
han om hur japanska domstolar argumenterar
kring vad som är religion och vad som inte är det.

Monica Funck

Nordiska Akvarellmuseet

På oplogade vägar 23/9–19/11
Platsspecifik installation
Adress: Torp 102 Hjärtum, Trollhättan
Tider: Verket är tillgängligt hela utställningsperioden, och
den 23–24 september även bemannat kl. 11–17
Hemsida: www.monicafunck.se / www.lolo.se

Som del av GIBCA ExtEndEd skapas en mötesplats/stopplats i naturen längs den gamla
landsvägen vid Valdalsbäcken, mellan Sollum
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Nääs konsthantverk A clear day
Foto: Mikael Hansen

Nordiska folkhögskolan
Utsikten måste vara fri! 7/11–10/11
Utställning
Adress: Olof Palmes väg 1, Kungälv
Tider: Info på hemsida och Facebook
Kontakt: sanna.levelius.nordiska@folkbildning.net
Hemsida: www.nordiska.fhsk.se

”På Kungälvsskolan måste utsikten vara fri, inte
bara över Norden utan över hela världen; där
ska det moderna samhället och demokratin stå
i blickpunkten, där ska idédebatten vara levande och livsåskådningsfrågor brännande”, sade
Carin Cederblad, en av Nordiska folkhögskolans
grundare 1947.
I höst kommer GIBCA:s tematik och kulturens roll att bearbetas av deltagare på Nordiska
folkhögskolan. Under några dagar i november
bjuder vi in till utställning, levande idédebatt och

Nääs Konsthantverk
Skulptur, utställning och körverk

brännande livsåskådningsfrågor. Kom och håll
utsikten fri med oss.
Vernissage: tisdag 7 november, kl. 14.30–16.

Adress: Nääs Slott, Nääs Allé 3, Floda
Tider: Info finns på hemsidan
Kontakt: m.j@naaskonsthantverk.se
Hemsida: www.naaskonsthantverk.se

Panncentralen Galleri
Mariestad
Utställning
Adress: Verkstadsgatan 10, Mariestad
Kontakt: konstforening@panncentralen.nu
Hemsida: www.panncentralen.nu

...................................................
En Plats i Europa Skulptur

Det sekulariserade samhället kännetecknas av

Konstnären Cecilia Parsberg har konstruerat

interkulturella influenser och det motstånd som

Huset – en mobil bildskulptur; Husets väggar och

dessa kan framkalla. Denna gång medverkar

tak projiceras inifrån med ljus, film och foto: vad

Panncentralen i GIBCA ExtENDED för att tydliggö-

och hur mycket bestäms av den plats och det

ra de rättigheter som varje individ borde ha. De-

sammanhang som Huset deltar i. Cecilia Pars-

mokratiska värderingar ägs inte en gång för alla

Adress: 3:e Våningen, Sockerbruket 9, Göteborg

berg uppmärksammar och synliggör en livssitu-

när frågan fångats in. Det är ett dagligt arbete

Tider: ons–fre kl. 12–16

ation som många migranter har, inom och utom

att upprätthålla mänskliga rättigheter.

NSFW i samarbete med
3:e Våningen
Making Others Mad 7/9–3/11 Utställning

Kontakt: info@svilova.org / kontakt@3vaningen.se
Hemsida: www.svilova.org / www.3vaningen.se

Europa – en livssituation som blir allt vanligare

Panncentralens engagemang belyser varje

och som ofta är dold för allmänheten. Huset

människas rätt att få vara den hen är. Äga sin

dyker ner i marken. Liksom en del av båtarna

kropp och få respekt för sina värderingar. Genom

Making Others Mad har sin grund i black metal

med migranter på Medelhavet inte förmått bära

den globala informationsteknologin har individer

på många sätt, men handlar mer om ”teenage

upp människor, förmår inte heller EU:s eller det

med dold agenda hittat en arena för att ge ut-

rebellion” och att hitta sin egen identitet genom

svenska regelsystemet bära fram människor

lopp för sina mörka tankar, något som i hög grad

en grupp. Subkulturer är intressanta som alter-

som kommer hit. Med Huset vill Cecilia Parsberg

drabbar barn och unga vuxna.

nativ till ideologi och religion, men liknar dessa

och Nääs Konsthantverk vara en del av en positiv

två på minst ett sätt: en grupp människor med

diskussion om situationen. Hur kan integration

kulturens betydelse, demokratiska rättigheter och

gemensamma mål.

och gemenskap skapas?

social ekonomi för samhällets utveckling, såväl

Panncentralen arbetar med att tydliggöra

lokalt som regionalt. Med utställningar, installa-

Utställningen består av konstnärer som
på olika sätt arbetar med olika subkulturer och

A Clear Day pågår till 31/9 Utställning

tioner och medverkan i exempelvis GIBCA vill Pann-

samtidigt med identitet via installation, teckning

Medverkande konstnärer: Helena Marika

centralen ge en större spridning åt sina budskap.

och performance.

Ekenger (SE), Mikael Hansen (DK), Kaisu Koivisto

Curaterad av NSFW (Malin Huber, Alida
Ivanov och Oscar Ramos).

(FI), Maria Lilja (SE), Cecilia Parsberg (SE), Agneta

centralen.nu.

Segerfelt (SE), Greger Ståhlgren (SE) och Lise
Wulff (N).

Vernissage: torsdag 7 september kl. 18.

Info om alla program finns på www.pann-

Konstnärerna presenterar platsspecifika

Panncentralen Galleri Mariestad Siri Holm
Texttonkonst

skulpturer och installationer på temana folkvandring och den moderna människans föränNSFW i samarbete med 3:e Våningen
Making Others Mad

derlighet. Utställningen tar sin utgångspunkt i
den moderna människans utvandring för cirka
70 000 år sedan från Afrika till Europa och
Skandinavien. Konstnärerna förhåller sig till en
rad historiska platser utmed denna sträckning.
Konstutställningen som helhet vill lägga ett
tidlöst pussel med olika aspekter på en av våra
stora samtidsfrågor.
Flykten Valde Oss 26/8 Körverk
Kompositör Tormod Tvete Vik har tonsatt dikten
Flykten valde oss av Stig Dagerman för kör i tolv
stämmor. Verket handlar om vad det innebär att
tvingas fly från sitt land och pågår i sex minuter.
Dikten är skriven av Stig Dagerman 1954 och
säger oss mycket om den värld vi lever i just nu.
Uruppförandet sker i Lekhuset på Nääs Slott
med 150 körsångare lördag 26 augusti.
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Pannrummet på Konstepidemin Angelica Olsson
Foto: Angelica Olsson © BUS Angelica Olsson 2017

av Leif Elggrens och Thomas Liljenbergs text med
samma namn, framförd av konstnärerna Hanna
Chawki och Cecilia Runesson. Fri entré.
Kungsbacka: Kulturhuset Fyren 5/9–17/9
Adress: Borgmästaregatan 6, Kungsbacka

Pannrummet på
Konstepidemin

SMITTANDE ORO OCH MOD:
Ett konstprojekt om yttrandefrihet

Tider: mån–tors kl. 10–20, fre kl. 10–18, lör–sön kl. 11–15
Hemsida: www.kungsbacka.se/kultur

Program Kulturhuset Fyren:

The Yellow Submarine – Angelica Olsson

Under GIBCA ExtEndEd deltar projektet via fem

Guidad tur: onsdag 13 september kl. 18, om ver-

30/9–20/10 Filmvisning

kommuner med de fyra verk som tidigare visats

ken och projektet.

var för sig. Konstverken visas under GIBCA ExtEnAdress: Konstepidemins väg 6, Göteborg
Tider: tis–tors kl. 12–17, fre–sön kl. 12–16
Hemsida: www.konstepidemin.se

dEd samtidigt, för första och sista gången.
Under perioden 1 februari–17 maj har de 12
medverkande kommunerna i projektet Smittande oro och mod samtidigt, periodvis, visat ett

Lilla Edet: Utanför kommunhuset 16/9–1/10
Adress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet
Tider: Dygnet runt
Hemsida: www.lillaedet.se

En filmessä (15,30 min) av Angelica Olsson med

nytt, unikt konstverk som belyser rädsla och mod

musik av Dag Rosenqvist.

kopplat till demokrati och yttrandefrihet, och

Program Lilla Edet:

verket har tillverkats i 12 upplagor. De medverkan-

Invigning: lördag 16 september kl. 11.30–12. Utställ-

de konstnärerna är: Nina Bondeson (SE), Kendell

ningen inleds med framförande av musikskolan,

hjärnan upprättar motorvägar mot smärtpunk-

Geers (ZA), Carl Michael von Hausswolff (SE) och

invigningstal av kommunalrådet Carlos Rebelo da

ten. Medvetandet spricker upp i abstraktion.

Esther Shalev-Gerz (FR). Curator Jörgen Svensson.

Silva, sång av Jomard Ammara och hans dotter

I en traumasituation upphör varseblivningen att vara logisk, tidsuppfattningen ändras och

Minnet, nuet och drömmar flyter samman. The

För info om samtliga deltagande kommu-

Sherin Ammara (en av Sveriges största YouTu-

Yellow Submarine är en filmessä av Angelica

ner och om projektet i stort, se: www.smittande-

be-systrar) och presentation av #Jagärhär, en

Olsson med musik av Dag Rosenqvist. Filmessän

oromod.se

Facebook-grupp som smittar med sitt mod.

om att mista en nära anhörig. Sorg är en sub-

Härryda: Nemeshallen, Mölnlycke kulturhus

Stenungsund: Kulturhuset Fregatten 9/9–23/9

jektiv upplevelse, men ett tillstånd vi alla delar.

30/9–14/10

Adress: Fregatten 2, Stenungsund

Döden är en oundviklig del av livet, men varför vi

Adress: Biblioteksgatan 2, Mölnlycke

Tider: mån–fre kl. 10–19, lör 10–15

dör och i vilken ålder, påverkas i hög grad av det

Tider: mån–tors kl. 8–19, fre kl. 8–17, lörd kl. 11–15

gestaltar en sorgeprocess och är en berättelse

liv vi levt. Till grund för filmessän ligger dagboks-

Hemsida: www.stenungsund.se

Hemsida: www.harryda.se/kultur

Program Kulturhuset Fregatten:

anteckningar, textfragment och sporadiska filmsekvenser. Angelica Olsson arbetar i tekniker som

Program Mölnlycke kulturhus:

Föredrag: Yttrandefrihet/Bildkonst med Thord

teckning, text och rörlig bild. Hennes bildvärld

Föreläsning: Vad är grejen med samtidskonst?,

Tamming, tisdag 19 september kl. 19. Entré 80 kr.

gestaltar kompositioner i gråskalor, där hon rör

torsdag 5 oktober kl. 17 i Lilla Salen. Maria Carl-

Arr. Kultur & Studieförbundet Vuxenskolan.

sig i ett fält mellan det konkret föreställande

gren från Kultur i Väst berättar om vad sam-

och det abstrakta. Hennes bilder utgår ofta från

tidskonst är och kan vara i dess olika uttryck och

Öckerö: Utställningshallen, Öckerö bibliotek

enskilda situationer som visar utsnitt eller frag-

metoder. Fri entré.

9/9–23/9

ment av ett större narrativ.
...................................................

Skjul Fyra Sex

Adress: Sockenvägen 4, Öckerö

Performance: Experiment with Dreams, torsdag 5
oktober kl. 18 i Lilla Salen. Musikalisk uppläsning
Skjul Fyra Sex Den kollektiva ensamhetens disharmoni
Foto: Glenn Johansson

Tider: mån–tors kl. 10–19, fre kl. 10–16, lör kl. 10–14
Hemsida: www.ockero.se/utstallningshallen

...................................................

Sockerbruket 17

Den kollektiva ensamhetens disharmoni
21/10–29/10 Utställning

Exisdance – Accepdance: Ida Erika Abrahamsson,
Steve Bettman, Katarina Norrby & Lena Selander

Adress: Fiskhamnsgatan 41, Göteborg
Tider: lör–sön kl. 12–18

6/10–15/10 Utställning

Kontakt: skjulfyrasex@gmail.com

Adress: Sockerbruket 17, Göteborg
Tider: måndag–fredag kl. 16–19, lördag–söndag kl. 12–17

Kulturföreningen Fulet har skapat ett rum av
disharmoni i ett av Fiskhamnens gamla kajskjul,
med förhoppningen om att varje enskild individ i

Spelet blir inte bättre än reglerna tillåter. En

en kollektiv ansträngning ska konstruera bryggor

utställning om att samexistera. Måleri och skulp-

av toner som undersöker ensamhetens dishar-

tur av Ida Erika Abrahamsson, Steve Bettman,

moni. Tillsammans.

Katarina Norrby och Lena Selander.

Vernissage: lördag 21 oktober kl. 12–18, med mat

Vernissage: fredag 6 oktober kl. 17–20.

och dryck.

Kulturnatta: fredag 13 oktober kl. 16–sent
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Steneby konsthall

Steneby konsthall
Drottninglandet - Phis brudklänning Elin Berge

mas Liljenbergs text med samma titel. Konstnärerna skapar en intim läsning/seans i gränslandet

ATT STÅ INFÖR – Paula Urbano & Elin Berge

mellan dröm och vakenhet, verklighet och fiktion,

28/9–5/11 Utställning

upprepning och överraskning, i ett hypnotiskt
kura skymning-ljudlandskap (ca 40 min).

Adress: Steneby konsthall, Enhetsvägen 1, Dals Långed
Tider: mån kl. 10–18, tis–tors kl. 13–17, lör–sön kl. 15–17

Intervju med Frauke.

Hemsida: www.steneby.se/konsthall/

I verket Yama – three bodies utforskas vår relation till den otämjda naturen. Bergen står för

I Flyktens väntrum bygger Paula Urbano upp

klimax, uppenbarelse och övergång – de är vår

olika rumsliga realiteter som en asylsökande

högsta punkt och samtidigt jordens navel, där

möter eller är hänvisad till. I filmen Flyktingen av

allt har sin början. Yama – three bodies är ett

den sorgliga skepnaden får vi möta en asylsökan-

unikt liveframträdande med butohartisten/-dan-

de med alla våra mänskliga tillkortakommanden,

saren Frauke (Caroline Lundblad) och electro-/

fördelar och en fråga som står obesvarad. Ur-

som har uppstått eller utvecklats i alla olika län-

bano visar också ett projekt baserat på hennes

der som är representerade i utställningen, står

eget ursprung där hon ställer frågor om vår syn

som garant för ett brett och färgrikt samspel.

på nationalitet, gränser och identitet.

glitchmusikern Andreas Tilliander.
Berätta om din föreställning Yama.
Yama betyder berg på japanska. Det är de som

Vernissage och performance: 7 oktober

inspirerar mig och relationen till den otämjda

blick. Öppet utforskar hon olika grupper som

Workshop: 8 och 14 oktober

naturen. Förra året började jag intressera mig

ofta är omgivna av fördomar och lyfter fram

Konsert: 14 oktober

Elin Berge möter människor med nyfiken

individer och berättelser. Hon får oss att se

för rovdjur, jag gjorde verket Wolves och jag
fortsätter nu i samma spår – i det otämjda. Jag

bakom stereotyperna och med kameran återger

För aktuell information om programmet se:

inspireras mycket av Japan, av att bo mitt i den

hon människor och deras suveränitet. Berge visar

www.stonezone.se/gallery

otämjda naturen, mitt i vildmarken omgiven av

bilder ur projekten Slöjor och Drottninglandet.
I Elin Berges och Paula Urbanos respektive konstnärskap står det nära till hands att
associera till filosofen Emmanuel Levinas idéer
om det moraliska ansvar som vi alla bär i mötet
med den Andre. Berge och Urbano uppmanar

...................................................

Strandverket konsthall
Performance
Adress: Hamngatan 56, Marstrand

...................................................

Hemsida: www.strandverket.se

Kontakt: info@strandverket.se

Kontakt: gallery@stonezone.se
Hemsida: www.stonezone.se/gallery

handlar om naturens fysiska förlopp. Jag ser
rörelsen som en cykel, ett tillstånd. Det handlar

Hur kom det sig att du började med butoh?
Frauke är en del av mig. Frauke är min kropp.

De båda föreställningarna Yama – three bodies

Men hon är också en gåva. Genom Frauke blir

(med Frauke & Andreas Tilliander) och Expe-

jag något större och blir bara kropp. Jag går ur

riment with Dreams (med Chawki&Runesson)

Caroline, den sociala, som existerar i strukturer i

framförs på Strandverket konsthall inom ramen

samhället. Med Frauke blir jag universum, mate-

för GIBCA ExtEndEd.

rial, moln, natur, hav... Jag är så tacksam för att

Adress: Hällevadsholm 16, Hällevadsholm
Tider: Alla dagar kl. 12–18

Yama ingår i trilogin Three bodies och den

emellan.

att möta en blick eller vända oss bort.

Reflections 7/10–15/10 Utställning

serad av gamla japanska folktraditioner.

om min kropp, berget och det som händer där

betraktaren att se och förstå. Det är upp till oss

StoneZone

vattenfall och berg. Jag är också mycket intres-

kunna prioritera att sudda ut mig själv och att
Yama – three bodies – Frauke & Andreas Tilliander

bara vara kropp. Det är så mycket tankar i väst,

21/9 & 22/9 Butoh-dans, performance

det tar kontrollen över det mesta.

Tider: torsdag 21/9 kl. 19.30–20.15 och fredag 22/9
StoneZone Ideell Förening presenterar en utställ-

kl. 20.45–21.30

ning med konstverk från inbjudna gästkonstnärer och egna konstnärsmedlemmar. Tillsammans

I verket Yama, som betyder berg på japanska,

skapar 12 professionella och internationellt

utforskas vår relation till den otämjda natu-

erkända konstnärer denna utställning som

ren. Bergen står för klimax, uppenbarelse och

profilerar sig som en ”reflektion”. En reflektion

övergång – de är vår högsta punkt och samtidigt

över dagens sekulariserade samhälle, där själva

jordens navel, där allt har sin början. Three bodies

utställningsplatsen, som ligger på landsbyg-

hänvisar till naturens cykliska förlopp och de

den en bra bit utanför storstaden, redan är ett

tre kroppar eller faser som naturen genomgår

ställningstagande i sig. GIBCA:s aktuella och

i ett flöde av varaktighet. Yama – three bodies,

övergripande tema ”sekularitet” speglas både i

är ett unikt liveframträdande med butoh-artis-

de enskilda konstnärernas verk och i utställning-

ten/-dansaren Frauke och electro-/glitchmusi-

en som helhet. De mångkulturella uppfattningar

kern Andreas Tilliander.
Föreställningen sker i övergången mellan
dag och kväll på Strandverket konsthall som är

StoneZone Reflections

beläget på den karga, bergiga ön Marstrand.
Strandverket konsthall är inhyst i en försvarsanläggning i sten som sticker ut i havet, vackert
omgiven av vatten.
Experiment with Dreams – Chawki&Runesson,
22/9 Föreställning, performance
Tid: fredag 22/9 kl. 19.30–20.15
I verket Experiment With Dreams framför konstnärerna Hanna Chawki och Cecilia Runesson en
läsning av konstnärerna Leif Elggrens och Tho-
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Strandverket konsthall Frauke Yama
Foto: Anna Drvnik
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Jag känner mig hemma i Japan. Nu har jag
utvecklat min egen form av butoh, en skandinavisk butoh. Jag känner att jag kan ge något både
i Sverige och i Japan.
I butoh finns ingen hierarki. Jag ser under fotsulorna, min rygg ser. Först och främst
dansar jag för dansen. Jag dansar för bergen
och himlen. Jag tänker med kroppen. Jag tar
ställning för kroppen och jag hoppas ge kraft till
människor.
Torsdagen 21/9 kan du se Yama för 150 kr och
fredagen 22/9 kan du se både Yama och Experiment with Dreams för 250 kr. Bussar avgår även
från centrala Göteborg båda kvällarna och tar
dig till och från Strandverket konsthall. Bussresan kostar 50 kr/kväll. Biljetter och buss bokas
båda på www.strandverket.se
...................................................

Studio OAS

Textival Skilje
Foto: Stina Nilss

Enchanté
22/9–27/9 Utställning
Adress: Studio OAS, Daniel Petterssons gata 5, Göteborg
Tider: lör–sön kl. 12–18, tis–ons kl. 17–20
Kontakt: hej@studiooas.com
Hemsida: www.studiooas.com

(religiösa strukturer, sekulära strukturer), och

pet akrasia – som betyder att agera annorlunda

har fungerat som en bas för konstnärerna när de

än vad ens eget omdöme anser vara bäst. Cecilia

arbetat med sina verk.

Jönsson visar en bildserie som undersöker bilden
som öppning respektive gräns.

Medverkande konstnärer: Björn Camenius,

Konstverken är kopplade till de samtal som

Therése Hurtig, Cecilia Jönsson, Mari Lagerquist,

vi fört kring biennalens tema sekularitet. Vi har

Återförtrollning är ett begrepp som beskriver

Filippa Levemark, Ami Norda, Jesper Norda och

ofta hamnat i en diskussion kring sekularitet som

en motreaktion på det sekulariserade sam-

Christina Skårud.

brist – en grogrund för rotlöshet. Vi har pratat

hället där världen, livet, naturen och samhället förklaras ur ett rationellt perspektiv, där

om behovet av att sätta tilltro till någonting
Vernissage: 2 september kl. 11–18.

religiösa institutioner mister makt, men där

men som kanske inte alltid behöver ha traditionellt religiösa förtecken.

den individuella spiritualismen ökar. I en tid där

Intervju med Jesper Norda, Studio Stenkolsgatan

alltmer i vår närvaro mäts och räknas i ekono-

Studio Stenkolsgatan kommer under ett par

Vad hoppas ni väcka för frågor med utställningen?

miska principer och tekniska grundregler föds

veckor att flytta in i Saltets lokaler på Ringön

Vi vill belysa vissa faktorer, som i högsta grad

ett utrymme för det intuitiva, mystiska och

och göra en utställning utifrån konstnärernas

påverkar vår samtid, men som inte alltid hamnar

magiska.

samtal om sekularitet. På många sätt är det en

i fokus. Vår tids avsaknad av historia, religions-

traditionell utställning med mycket måleri och

eller konsthistoria. Problemen som uppstår när

multidisciplinärt kollektiv med lokal i Guldheden.

några installationsbaserade verk. Jesper Norda

en inte vet eller känner till de gamla berättelser-

Studion fungerar både som en arbetsplats och

svarar på några frågor om projektet.

na. Rotlösheten som ibland kan vara baksidan av

Medverkande är en del av Studio OAS, ett

en fysisk kreativ plattform för samtal, utställningar, workshoppar och andra events.

att vara sekulär.
Vad visar ni under GIBCA ExtEndEd?
Jesper Norda kommer att visa ett pågående

...................................................

Medverkande konstnärer: Hannes Ahremark, Fi-

grafiskt verk som kallas Benförteckning, där

lippa Andersson, Mathilda Björk, Robert Ek, Nini

han namnger samtliga ben i människokroppen.

Hansen, Stephanie Johansson, Andreas Rem-

Christina Skåruds verk berör ofta frågor kring det

feldt, Pia Räty och Hampus Wester.

fördolda och existentialism och här arbetar hon

Skiljande tecken – platsens begär

med esoterisk- och konsthistorisk symbolik där

2/9, 14/10, 4/11 Vandring

Vernissage: fredag 22 september kl. 18–21.
...................................................

Studio Stenkolsgatan

verken fungerar som en sorts besvärjelser eller en
undran över sakernas tillstånd. Björn Camenius
arbetar med en målning baserad på den välkända
bilden av Babels torn och Therése Hurtig arbetar
med en bildserie kring naturen som en sakral fri-

Adress: Mollaryd perrong (samlingsplats)
Tider: 2/9 kl. 10–13, 14/10 kl. 14–17, 4/11 kl. 14–17
Kontakt: info@textival.se
Hemsida: www.textival.se

zon. Ami Norda inspireras i sitt måleri av begrep-

My God, it’s full of stars 2/9–17/9 Utställning
Adress: Saltet på Ringön, Stålverksgatan 2, Göteborg

Textival

Textival bjuder in till vandringar, samtal, konst
Studio Stenkolsgatan

Tider: lör–sön kl. 12–16

och text utifrån tematiken sammanhållande
faktorer, heliga och sekulariserade platser samt
etiska, geografiska och konstnärliga skiljelinjer.

Kontakt: studiostenkolsgatan@gmail.com

Texter som valts ut av inbjudna skribenter,
bibliotekarier och konstnärer – med och utan

Inför arbetet med utställningen My God, it’s

koppling till tro och icke-tro – presenteras, likt

full of stars har konstnärerna Björn Camenius,

hälsningar från en skrivande röst via en läsande

Therése Hurtig, Cecilia Jönsson, Mari Lagerquist,

blick till en mottagare. På platser som på olika vis

Filippa Levemark, Ami Norda, Jesper Norda och

kan ses som heliga, (av)skiljande eller begärliga.
Vad sker när sekulariseringens skiljande

Christina Skårud samtalat kring begreppet det
sekulära samhället. Samtalen kom att röra sig

kopplas till hur olika berättelser, estetiker, skri-

i det område där gränslinjerna dras mellan det

benter och läsare skiljs åt? Eller till olika typer av

personliga (tro, icke-tro) och det samhälleliga

begär och dess relation till fysiska och sinnliga

GIBCA EXTENDED
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Upper Hand Never Again Detalj från Rickard Eklund Mjöldryga på duk, 58✗60cm, 2017 Foto: © Rickard Eklund

platser? Om vi ser det sekulära som ett utrymme
för förhandling mellan olika sätt att leva – vad
sker om den förhandlingsmöjligheten försvinner?
Och vem har makt att formulera, eller vilka normer styr, förhandlingsutrymmena?
Lång vandring: lördag 2 september, en mils vandring med konstpauser som relaterar till temat
Kortare vandring: lördag 14 oktober samt lördag 4
november, kortare vandring, läsningar och samtal.
Observera: detaljer och mer info finns på
www.textival.se.
Intervju med Textival
Vad sker när sekulariseringens skiljande kopplas
till hur olika berättelser, estetiker, skribenter och
läsare skiljs åt? Eller till olika typer av begär och
dess relation till fysiska och sinnliga platser?
Om vi ser det sekulära som ett utrymme för
förhandling mellan olika sätt att leva – vad sker
om den förhandlingsmöjligheten försvinner? Och
vem har makt att formulera, eller vilka normer

och dess deiknumena, det som visas, tillförs här

litären ansåg att det var ryska spaningsflygplan.

styr, förhandlingsutrymmena?

förnimmelser om ett svart korn av historisk

Det var under våren 1934 som korpelarörelsen

betydelse.

tog fart i Tornedalen. De trodde att en flygande

Berätta vad ska ni göra under biennalen?

Rickard Eklund & John Salquist är båda

Projektet heter Skiljande tecken och platsens

utbildade vid Akademin Valand och gör här sin

begär och handlar om Mollaryd. Vi bjuder in

första gemensamma utställning på konstnärs-

skribenter, konstnärer, aktivister och religiösa

drivna Upper Hand i Gårda.

företrädare för att tänka kring sekulariserade
och heliga platser. Det kommer att bli uppläsningar, samtal och tryckta texter under tre
programtillfällen.
Under Fjällastigens dag kommer vi att ha
konstpauser där skribenter och aktivister från
olika länder medverkar på olika språk: polska,
arabiska, ryska och engelska.

Vernissage: 15 september kl. 18–22.
...................................................

Vänersborgs konsthall
Debora Elgeholm 19/8–30/9

Hur tänker ni kring biennalens tema sekularitet?
mellan stat och kyrka och vad som sker i och
med det. Sekularitet ses ofta som motsatsen till
religion, men så är det ju inte. Det handlar mer

Tider: mån–fre kl. 12–16, ons även kvällsöppet kl. 17–19,
lör–sön kl. 11–15
Kontakt: konsthallen@vanersborg.se

att resa i skyn på drakliknande, fräsande föremål” fick fart.
1951 fick pingstpastorn Birger Claesson en
uppenbarelse om hur Ryssland skulle invadera
Sverige just i de områden där ”spökflygningarna”
skett. Det är samma plats och tid där spionhärvan Enbomaffären utspelades.
C.G. Ljung menade att upptakten till
vintern 1933/34 och att mytbildningen kring flygande farkoster bottnade i den tidens kollektiva
ångest: kalla kriget.

Hemsida: www.vanersborg.se/konsthall

Föreläsning: lördag 2 september kl. 14, Thomas

mans, en förhandling.

Upper Hand

Nästa våg av flygande objekt kom 1946.
Då sågs en Kristusbild i Kristinebergsgruvan. En

UFO-rykten i USA var ”spökflygningarna” i Sverige
Adress: Kungsgatan 15, Vänersborg

om ett förhållningssätt till hur vi ska leva tillsam-

...................................................

Palestina.

profetia som förutsåg att ”människor kommer

Utställning och föreläsning
Vi har tänkt kring sekularitet som skiljandet

himmelsk silverark skulle föra medlemmarna till

Arnroth, om sin seriebok Livets ord : Mina tio
Debora Elgeholm arbetar i sin konst med hur

orimliga år som frälst.

händelser i samhället påverkar religiösa föreställningar. Hon har i utställningen tagit ut-

Föreläsning: lördag 30 september kl. 13, David

gångspunkt i ”spökflygningarna” i Norrbotten på

Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid

1930-talet. Observationer rapporterades och mi-

Södertörns högskola.

Never Again ⓪ – Rickard Eklund & John Salquist
15/9–24/9 Utställning
Adress: Tritongatan 5, Göteborg
Öppettider: tis–fre kl. 13–17, lör–sön kl. 12–16

Vänersborg konsthall
Debora Elgeholm Syner I Norrland

Kontakt: rickardeklund@gmail.com / mouvitz@gmail.com
Hemsida: www.rickardljungdahleklund.com/neveragain

Eklund & Salquist har i utställningen Never Again ⓪
intresserat sig för parasitsvampen mjöldryga.
Den växer på vete och korn och är orsaken till
episoder av mystiskt lidande genom historien,
men kan också ha varit kärnan i en bortglömd
psykedelisk ceremoni.
Utställningen följer ett etnobotaniskt
spår och en ikonografi från populärkulturen till
antiken och de eleusinska mysterierna. I 2000 år
genomfördes i september varje år den gudinnebetonade riten som mytologiskt förklarade årstidernas växelverkan och frigjorde deltagarna från
sin rädsla inför döden. I relation till biennalen
som en återkommande mytförmedlande festival
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GIBCA

1

Chalmers Tekniska Högskola
Sven Hultins Gata 6, Göteborg

11

Borås Konstmuseum
Gustav Adolfs kyrka och P.A. Halls terrass, Borås

2

Elite Plaza Hotel
Västra Hamngatan 3, Göteborg

12

Boy konsthall
Göteborgsvägen 21 A–C, Bollebygd

3

Gamlestaden – Hjällbo
Marieholmsgatan 86, Göteborg

13

Dômen konstskola
Slottsskogen, Dufvas Backe 3, Göteborg

4

Götaplatsen
Göteborg

14

Felicia Bodin & Sofia Rydbrand
Kulturföreningen Filialen i Skår, Falköping

4

Göteborgs Konsthall
Götaplatsen, Göteborg

15

Folkstaden
Allmänna vägen 2B, Göteborg

4

Stadsbiblioteket Göteborg
Götaplatsen 3, Göteborg

16

Four
Risåsgatan 5, Göteborg

5

Göteborgs Stadsmuseum
Norra Hamngatan 12, Göteborg

16

Fredrika Anderson, Dorna Aslanzadeh
& Linn Lindström Kastellgatan 8, Göteborg

6

Hjalmar Brantingsplatsen
Göteborg

16

Frøidi Laszlo m. Club Antropocen
Kastellgatan 7, Göteborg

7

Keillers Park
Göteborg

16

Galleri 54
Kastellgatan 7, Göteborg

8

Masthuggskyrkan
Storebackegatan 15, Göteborg

16

Galleri Box
Kastellgatan 10, Göteborg

2

Musiclovers Records
Kyrkogatan 13, Göteborg

17

Galleri HEMMA-HOS Sara-Lo af Ekenstam
Övre Spannmålsgatan 2C, Göteborg

9

Myrorna – Järntorget
Järntorgsgatan 19, Göteborg

18

Galleri Konstepidemin
Konstepidemins väg 6, Göteborg

10

Röda Sten Konsthall
Röda Sten 1, Göteborg

19

Galleri Sockerbruket
Sockerbruket 18, Göteborg

20

Gerlesborgsskolan
Gerlesborgsskolan 1, Hamburgsund

21

Göteborg Konst (Stadsbiblioteket Göteborg)
Götaplatsen 3, Göteborg

22

Hammarkullen 365
Hammarkullen, Angered

22

Hammarkullen Konsthall
Hammarkullens spårvagnshållplats, Angered

23

Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4, Göteborg

24

Imad Rashdan
Kampenhofsgatan 2, Uddevalla

22

Konsthallen Blå Stället
Angereds Torg 13, 424 65 Angered

26

Konsthallen Trollhättan
Nohabgatan 11, Trollhättan

27

Konstmuseet, Skövde Kulturhus
Trädgårdsgatan 9, Skövde

18

Konstrummet i Skärhamns bibliotek
Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

28

Kulturhuset Fregatten
Fregatten 2, Stenungsund

29

Kulturhuset Fyren
Borgmästaregatan 6, Kungsbacka

29

Kungsbacka konsthall
Borgmästaregatan 6, Kungsbacka

30

Långedprojektet
Enetsvägen 2, Dals Långed

31

Marika Hedemyr
Korsvägen 2, Göteborg

32

Monica Funck
Torp 102 Hjärtum, Trollhättan

33

Mölnlycke kulturhus
Biblioteksgatan 2, Mölnlycke

34

Nordiska akvarellmuseet
Olof Palmes väg 1, Kungälv

19

NSFW i samarbete med 3:e Våningen
Sockerbruket 9, Göteborg

35

Nääs Konsthantverk
Nääs Slott, Nääs Allé 3, Floda

36

Panncentralen Galleri Mariestad
Verkstadsgatan 10, Mariestad

18

Pannrummet på Konstepidemin
Konstepidemins väg 6, Göteborg

37

Skjul Fyra Sex
Fiskhamnsgatan 41, Göteborg

19

Sockerbruket 17
Sockerbruket 17, Göteborg

30

Steneby konsthall
Enhetsvägen 1, Dals Långed

38

StoneZone
Hällevadsholm 16, Hällevadsholm

39

Strandverket konsthall
Hamngatan 56, Marstrand

40

Studio OAS
Daniel Petterssons gata 5, Göteborg

41

Studio Stenkolsgatan
Stålverksgatan 2, Göteborg

42

Textival
Mollaryd Station, Borgstena

43

Upper Hand
Tritongatan 5, Göteborg

44

Vänersborgs konsthall
Kungsgatan 15, Vänersborg

45

Öckerö bibliotek
Sockenvägen 4, Öckerö

46

Utanför kommunhuset
Järnvägsgatan 12, Lilla Edet

41
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Besöksinformation
Röda Sten Konsthall

Göteborgs stadsmuseum

Masthuggskyrkan

Myrorna – Järntorget

Röda Sten Konsthall, konstbien-

Göteborgs stadsmuseum är be-

Den som tar sig till upp till toppen

Myrorna är Sveriges största second

nalens hemarena, ligger under

läget i Ostindiska huset i centrala

av Masthuggsberget får en vid-

hand-kedja med butiker över hela

Älvsborgsbron på en av Göteborgs

Göteborg, just där kanalen mynnar

sträckt utsikt över Göteborg.

landet. På Järntorget ligger en butik

mest särpräglade platser, där urban

ut i Göta älv. Museet visar utställ-

Här ligger Masthuggskyrkan.

i fyra våningsplan med allt från

storslagenhet möter det väst-

ningar som rör staden och Västs-

Med sin vackra nationalroman-

prylar, böcker och möbler till kläder

svenska kustlandskapet. Röda Sten

veriges historia, nutid och framtid.

tiska arkitektur är kyrkan en

och retroskor.

Konsthall ligger i det som en gång

Här finns även ett faktarum, butik,

av Göteborgs mest välbesökta

var ett pannhus – i dag är det en

kafé och restaurang.

sevärdheter.

Entré: fri entré för GIBCA, entré för
besökare till övriga museet.
Öppettider: tisdag–söndag kl. 10–17,
onsdag kl. 10–20
Adress: Norra Hamngatan 12
Telefon: 031-368 36 00
Hemsida: www.goteborgsstadsmuseum.se
Hållplatser: Domkyrkan, Brunnsparken

Fri entré
Öppettider: måndag–fredag kl. 9–16
Adress: Storebackegatan 15
Telefon: 031-731 92 50
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/
masthugg/masthuggskyrkan
Hållplatser: Fjällskolan, Stigbergstorget

populär konsthall, med tillhörande
restaurang, som ger besökare en
helhetsupplevelse.
Entré: 40kr. Fri entré för alla under 26 år,
20 kr för studerande och pensionärer.
Öppettider: tisdag, torsdag och fredag kl.
12–17, onsdag kl. 12–20 och lördag–söndag
kl. 12–18
Adress: Röda Sten 1, 414 51 Göteborg
Telefon: 031-12 08 16
Hemsida: www.rodastenkonsthall.se
Hållplatser: Vagnhallen Majorna, Klippan,
Klippans färjeläge

Elite Plaza Hotel
Ståtliga Elite Plaza Hotel är

det ökända mordet på Josef Ben

beläget vid Götaplatsen, högst

Göteborgs enda femstjärniga

Meddour genomfördes 1997.

upp på Avenyn. Förutom lån av

hotell beläget vid Domkyrkan.

och ytor för arrangemang och

känd institution i det göteborgska

utställningar av olika slag. På

kulturlivet – konsthallen byggdes

Stadsbiblioteket Göteborg visas

redan 1923 och inryms i en klassi-

videoutställningen Vi säger vad du

cistisk tegelbyggnad vid Götaplat-

tänker på markplan och vånings-

sen, högst upp på paradgatan

plan ett och två.

Avenyn. Här visas årligen runt fem

återkommande gäst.
Fri entré
Öppettider: tisdag och torsdag kl. 11–18,
onsdag kl. 11–20 och fredag–söndag kl. 11–17
Adress: Götaplatsen
Telefon: 031-61 50 40
Hemsida: www.konsthallen.goteborg.se
Hållplatser: Berzeliigatan, Valand,
Götaplatsen

Chalmers Tekniska Högskola
Chalmers bildades redan 1829

Fri entré
Öppettider: måndag–fredag kl. 9–21,
lördag–söndag kl. 10–18
Adress: Götaplatsen 3
Telefon: 031-368 33 00
Hemsida: www.stadsbiblioteket.nu
Hållplatser: Berzeliigatan, Valand,
Götaplatsen

Hjalmar Brantingsplatsen

sjöfart och arkitektur. Vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Campus
Johanneberg ligger ljusgården –

Gamlestaden – Hjällbo

Praktisk info
Tillgänglighet
Röda Sten Konsthall, Göteborgs
Konsthall, Stadsbiblioteket Göteborg och Göteborgs stadsmuseum
är anpassat till rullstol vid ingångar
och toaletter. Till Göteborgs Konsthall tar man sig då enklast in via
ingång på vänster sida om Göteborgs konstmuseum och tar hissen

på Marieholmsgatan 86 är ver-

upp till Göteborgs Konsthall.

ket WheredoIendandyoubegin av

För tillgängligheten på övriga

konstnären Shilpa Gupta installe-

utställningsplatser, se respektive

rat. Verket kan du se från spårvagn

arenas egen hemsida.

4, 8 och 9 mellan Gamlestadstorget och Hjällbo.

kollektivtrafiken på Hisingen.

The Grief Prophesy. Det var här

På taket till en industrifastighet

de viktigaste knutpunkterna för

Sociala medier
Du hittar uppdateringar och mer

En plats där tusentals göteborgare

Musiclovers Records

möts och passerar varje dag.

Musiclovers Records, etablerad

Facebook (facebook.com/GIBCA)

2012, är en skivaffär med både

och Instagram (gibca2017).

nya och secondhand vinylskivor.

Hashtagen är #gibca2017 –

Belägen på en parallellgata till

använd gärna den!

Fri entré
Tider: varje dag kl. 5–7 och kl. 14–16
Placering: Verket Turkish Jokes (1994) är
placerat på en stolpe mellan bussgatorna
Hållplats: Hjalmar Brantingsplatsen

en öppen innergård, med ett högt

Götaplatsen

konformat tak av glas.

Götaplatsen är stadens kulturella centrum där Stadsteatern,

Fri entré
Öppettider: måndag–fredag kl. 8–16.30
Adress: Chalmers Tekniska Högskola,
samhällsbyggnadshuset, Sven Hultins gata 6
Telefon: 031-120776 (GIBCA)
Hemsida: www.chalmers.se
Hållplatser: Chalmers, Sven Hultins plats

Fri entré
Tider: OBS, endast förbokning på utvalda
datum: 9–16/9, 19/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10,
21/10, 28/10, 4/11, 11/11 och 18/11. Bokas via
mail: debriefingsessions@gibca.se. Se hemsida för uppdateras information och tider
www.gibca.se
Adress: Västra Hamngatan 3
Telefon: 031–720 40 00
Hemsida: www.elite.se/sv/hotell/
goteborg/plaza-hotel
Hållplats: Domkyrkan

Hjalmar Brantingsplatsen, en av

och forskar, utbildar och samverkar inom teknik, naturvetenskap,

konstnären Maddie Leachs projekt

Stadsbiblioteket Göteborg är

Göteborgs Konsthall är en väl-

vartannat år är konstbiennalen en

Keillers Park vid Ramberget är

Stadsbiblioteket Göteborg

här många olika läsplatser, café

utställningar av samtidskonst, och

Keillers Park
en symboliskt viktig plats för

böcker och andra medier finns

Göteborgs Konsthall

Fri entré
Öppettider: Alla dagar 10–19
Adress: Järntorgsgatan 19
Telefon: 031-701 89 32
Hållplats: Järntorget

Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs Konsthall och Göteborgs
Konserthus ligger. Mitt på torget
står Poseidon, som för många är
symbolen för Göteborg.

information om biennalen på

”storasystern” Kungsgatan, ligger
de vägg i vägg med Kafé Höga

Kontakt GIBCA

Nord och bland flera små butiker

031-12 07 76 / 031-12 08 16

av olika slag.

contact@gibca.se
www.gibca.se

Fri entré
Öppettider: måndag–fredag 11–18,
lördag 10–17. OBS, fr.o.m. 26/9
Adress: Kyrkogatan 13
Telefon: 073-397 36 49
Hemsida: www.musicloversrecords.
wordpress.com
Hållplats: Domkyrkan

40 år 1977—2017
www.hjarnstorm.se

MTAB stolt transportpartner GIBCA 2017
MTAB transporterar, hanterar och förvarar ömtåliga och värdefulla
föremål med minsta möjliga påverkan på såväl föremål som miljö.
Som Nordens ledande transportör av konst- och utställningsföremål
erbjuder vi specialanpassade lösningar för emballage, lagring och
utställningsinstallation.

fine art

logistics,
storage and
warehousing

www.mtab.se

CAll us +46 8 54 600 100

eriK lundin

KariM & KaraM

KolleKtivet
Ce(n)sur

MaiMuna abdullahi, Ce(n)sur, Karin dreijer, lina eKdahl,
elisabeth hjorth, anders johansson, Mara lee, PatriCia
lorenzoni, eriK lundin, edda Manga, saMira Motazedi, FeliCia
Mulinari, MaryaM niKandish, anna-Maria sörberg, Med Flera
Mikroföreläsningar, samtal, spoken word, läsningar, fest, dj:s & dansgolv

stöd tidsKriFten glänta oCh säKra en Plats på vår helkväll

helKväll På världsKulturMuseet

PrenuMeranter går in gratis (entré 100 kr)

Fredagen den 29 sePteMber Kl 18–02

Prenumerera och välj bonusbok på glanta.org
eller skriv till info@glanta.org (ett år kostar 320 kr)

Världskulturmuseet, Södra vägen 54
(mittemot Svenska Mässan) Göteborg

R
K
20 ON
02 ST
-2 1
01 5 Å
7

M
O

konstnärer skriver om konst

Sveriges största nättidning för konstkritik och debatt
Artiklar med bredd och djup
Recensioner – essäer – kåserier – debatt
Tusentals sökbara artiklar i arkivet
Uppdatering varje vecka

www.omkonst.com

KONSTEN.NET
UPPDATERAD KONSTKRITIK

3 X SEXUALPOLITISKA SAMTAL när
Homonationalism – när
sexualiteten blir ett vapen
Anna-Maria Sörberg
Lördag 30 september 11.30
Världskulturmuseet

KOMMEr TILL GöTEbOrG!

Before and after the escape
— life as a homosexual in
Syria and Sweden
Khaled Alesmael
Lördag 30 september 14.45
Världskulturmuseet

Hallongrottan – allt
ljus på slidsexet
Sandra Dahlén à
Lördag 30 september 16.00
ETC/Leopard förlags
litteraturfestival

Cora sätter ljuset på
vår kulturella samtid!

• Senaste nytt från konsten och litteraturens värld
• Spännande möten med kulturens navigatörer.

72

fullmatade
sidor!

Kulturtidskriften Cora — fokus på kvinnor, konst och kultur
Finns hos välsorterade bokhandlare. För inköpsställen
och prenumeration: www.cora.se

cora.se

VÄLKOMNA! Mer info på www.ottar.se
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