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Sedan maj 2012 finns det nya Bildmuseet i en uppmärksammad byggnad 
vid Umeälvens strand, granne med Konsthögskolan, Designhögskolan och 
Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Den nya museibyggnaden, ritad 
av Henning Larsen Architects i samarbete med White, nominerades under 
2013 till det svenska Kasper Sahlin-priset och det europeiska Mies van der 
Rohe-priset och har omskrivits som ett av världens vackraste universitets-
museer. 

2013 bjöd Bildmuseet på ett rikt och mångfacetterat utställningsprogram. 
Under året visades totalt 19 utställningar varav alla, med ett enda undan-
tag, initierats och producerats av Bildmuseet. Intresset från allmänheten 
har varit mycket stort; under 2013 hade Bildmuseet över 80 000 besökare. 
Mediabevakningen av Bildmuseet har varit fortsatt positiv och hög under 
2013 och flera av utställningarna väckte uppmärksamhet i nationell och 
internationell press och media. Av årets många utställningar kan nämnas 
Sovjetisk mytologi i lettisk konst producerad i samarbete med National-
museet i Riga, Lettland, den spanske konstnären Daniel Canogars visuellt 
förföriska installationer med föråldrad media och teknik, sommarens 
presentation av den franska filmregissören, fotografen och konstnären  
Agnès Varda och höstens stora utställning Theatrical Fields i samarbete 
med Ute Meta Bauer, curator och rektor för konsthögskolan vid Royal  
College of Arts i London. Utställningen Rawiya/Hon som berättar en 
historia, med sex kvinnliga fotografer från Mellanöstern turnerade efter 
premiären på Bildmuseet till Malmö konsthall. Från maj och året ut kunde 
Bildmuseets besökare också njuta av Felice Varinis platsspecifika och 
lekfulla verk Nio dansande bågar i Bildmuseets entré.

Förutom våra utställningar kunde Bildmuseets publik också ta del av 
en omfattande programverksamhet med alltifrån forskarföreläsningar, 
konstnärssamtal, seminarier, workshoppar och filmvisningar. Ur det digra 
programmet kan speciellt nämnas, Joan Jonas – en pionjär inom video och 
performance – och hennes performance Reanimation på Umeå Jazzfesti-
val, en del i programmet för utställningen Theatrical Fields. Bildmuseet 
arrangerade också två välbesökta konferenser i anslutning till Theatrical 
Fields tillsammans med Konsthögskolan och Institutionen för kultur- och 
medievetenskaper med föreläsningar av internationella konstnärer och 
kulturteoretiker. 

Vår satsning på att etablera Bildmuseet som ett besöksmål och det publika 
hjärtat på Konstnärligt campus fortsätter. Förutom utställningar och 
programverksamhet så har vi vidareutvecklat vår pedagogiska verksamhet 
under 2013. Allmänna visningar av pågående utställningar tillsammans 
med Öppen bildverkstad för alla åldrar alla helger under hela året, baby-
visningar och Öppen kulturförskola i samarbete med Idéan Umeå kom-
mun. Sammanlagt har 200 skolklasser besökt Bildmuseet för visning och 
verkstad under 2013. Det konstpedagogiska EU-projektet Contemporary 
Self-Portraits har också bidragit till att vi utvecklat nya givande samarbeten 
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med bildlärarutbildningen vid Umeå universitet och Umeå kommuns förskole-
pedagoger. Vi har under året märkt ett ökat intresse både för det nya Bildmu-
seet, Konstnärligt campus som helhet och Kulturhuvudstadsåret. Under året 
har Bildmuseet tagit emot totalt 100 studiebesök och bokade visningar. I augusti 
besökte också Hans Majestät Konungen och Drottningen Bildmuseet i samband 
med sitt besök i Västerbotten.

Arbetet med att kontinuerligt utveckla vårt värdskap, rutiner, ansvarsfördelning 
och den egna arbetsorganisationen har varit ett viktigt fokus under året. En 
annan stor del av arbetet har utgjorts av förberedelser och planering inför 
Kulturhuvudstadsåret. Under 2013 fortsatte också vårt arbete med att förbättra 
den fysiska miljön i den nya byggnaden rörande klimat, tillgänglighet m.m. Un-
der hösten genomförde fastighetsägaren ett omfattande fönsterbyte i samtliga 
utställningssalar pga av kondensproblem och genom noggrann planering kunde 
detta fönsterbyte genomföras utan att museet behövde hålla stängt.

Ledorden för Bildmuseets nya verksamhet är inspirerande, angeläget och 
välkomnande. Målsättningen är att visa konst som berör visuellt, intellektuellt 
och känslomässigt. Vi eftersträvar ett rikt utbud av utställningar med interna-
tionell samtidskonst, visuell kultur tillsammans med konsthistoriska tillbaka-
blickar. En medveten satsning görs på egenproduktioner och internationella 
samarbetsprojekt där Bildmuseet har Sverigepremiären. Ett bevis på att verk-
samheten varit framgångsrik är att Bildmuseet under året rönt uppmärksamhet 
i den egna branschen. Bildmuseet utsågs till en av tre toppkandidater för Euro-
parådets museipris European Museum of the Year Award 2014. Museet tilldelades 
också Umeåregionens Stora turismpris 2013 med motiveringen att Bildmuseet 
erbjuder ”en plats för upplevelse, reflektion och diskussion i en uppmärksam-
mad byggnad. En plats som sätter Umeå på kartan och ett givet besöksmål 
för besökare från när och fjärran. Engagerande nationella och internationella 
utställningar tillsammans med en ren rejäl dos samverkan gör besöksmålet”. 
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2013 började med fyra utställningar, som öppnades under 2012 och pågick över 
årsskiftet: Dayanita Singh / En fotografs äventyr, Francesco Jodice / Spectaculum 
Spectatoris, Signs of Conflict, Trådar / En mobil syjunta, Eve Morgenstern / Krisens 
fasader och Communitas.

Den 27 januari öppnade sedan två utställningar med olikartad karaktär: 
Sovjetisk mytologi i lettisk konst och Daniel Canogar / Quadratura. Sovjetisk 
mytologi i lettisk konst visade måleri och skulptur från perioden 1945-1985. 
Utställningen fokuserade på socialistisk realism som en ideologiskt formad 
konstriktning och som en del av sovjetstatens politiska program. Utställningen 
var ett samarbete med Latvian National Museum of Art i Riga, Lettland. Daniel 
Canogars utställning Quadratura handlade om människans relation till den 
tekniska utvecklingen och om hur minne och identitet förändras genom stän-
diga uppgraderingar. I utställningen ingick bland annat verket Sikka Magnum, 
som producerades särskilt för Bildmuseet. Verket bestod av över trehundra 
DVD-skivor där de reflekterande ytorna fungerade som projektionsytor för lika 
många filmer, som sedan speglades ut i rummet som en mosaik. 

Året fortsatte därefter med utställningarna: Rawiya / Hon som berättar en 
historia och Reynier Leyva Novo / El polvo, la sangre, el sueño común som öpp-
nade den 24 februari. I Rawiya / Hon som berättar en historia mötte besökarna 
fotografkollektivet Rawiya, som  grundades 2009 av kvinnliga fotografer från 
Mellanöstern. Medlemmarna arbetar med projekt kring mänsklig värdighet 
och inriktar sig särskilt på kvinnors liv. I djupgående fotoessäer berättade de 
om människors erfarenheter och skildrade bland annat krigets följder och den 
egyptiska revolutionen. Till utställningen producerades också katalogen Rawiya 
- Hon som berättar en historia / She who tells a story (ISBN 978-91-7459-611-3) med 
texter av museichef Katarina Pierre, museiintendent Cecilia Andersson och 
Kaelen Wilson-Goldie, skribent och kritiker baserad i Beirut. 

I utställningen Reynier Leyva Novo / El polvo, la sangre, el sueño común utfor-
skade och iscensatte konstnären Reynier Leyva Novo olika versioner av Kubas 
förflutna, med särskilt fokus på perioden kring frigörelsen från Spanien 1898. 
Verken kunde också läsas i relation till dagens socialistiska kubanska samhälle 
och dess starka nationalism.

I samband med Littfest - Umeås internationella litteraturfestival och prisutdel-
ningen för det nyinstiftade priset Snöbollen öppnade Bildmuseet den 16 mars 
en utställning med skisser och originalbilder ur den vinnande boken Molly & 
Sus av Klara Persson. Priset Snöbollen är den enda utmärkelsen i Sverige som 
uppmärksammar bilderboken som konstnärligt medium. 

Den 4 maj öppnades utställningen Farewell, my lovely, som presenterade 
studenterna på masterprogrammet vid Konsthögskolan, Umeå universitet och 
deras verk i en gemensam utställning. Handledare för Masterprogrammet i fri 
konst var Florian Zeyfang och Julia Peirone.

I maj öppnades också utställningarna Serier från norr och Felice Varini /Nio 
dansande bågar. Serier från norr presenterade åtta serietecknare med olika 
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UTSTÄLLNINGAR /

bild- och berättarstilar som gör serier för vuxna. Gemensamt är att de alla har 
anknytning till norra Sverige. Serier från norr producerades av Bildmuseet i 
samarbete med Skellefteå konsthall och tecknaren Jonas Lidström Isegrim. 
En vandringsversion av utställningen turnerade i Västerbottens län under 
2013-2014. Utställningen Felice Varini /Nio dansande bågar var ett platsspecifikt 
arbete i museibyggnadens entrévåning. Det bestod av nio röda målade bågar, 
som var och en utgick ifrån och sammanband punkter i arkitekturen. Verket be-
tonade rörelsen, aktiviteten, föränderligheten och ljusets variationer i rummet. 

Den 2 juni öppnades utställningarna Agnès Varda och Jacob Hashimoto /  
Superabundant Atmosphere. På Bildmuseet visades ett urval dokumentära 
filmer från 60- och 70-talen samt nyare verk som visar på Agnès Vardas gräns-
överskridande sätt att arbeta mellan biosalong och galleriets utställningsrum, 
mellan fotografi och film, det rörliga och det stilla. Bildmuseet samarbetade 
med Folkets Bio i Umeå som under första veckan av utställningsperioden visade 
några av Agnès Vardas långfilmer och ett urval kortfilmer till fri entré i sin 
biograf. I utställningen Jacob Hashimoto / Superabundant atmosphere möttes 
Bildmuseets besökare av en rumsinstallation av tusentals ellipser av bambu och 
vitt siden som hängede från taket i distinkta svarta trådar. Verket upptog hela 
utställningssalen och bildade en molnformation som tycktes tränga ned genom 
taket. I salens norra och västra fönsternischer visades också delar av verket 
Infinite Expanse of Sky.

Den 15 augusti öppnade utställningen Owl Project. Inspirerade av träsnickeri, 
hobbyelektronik och open source-teknologi skapade Owl Project innovativa och 
skulpturala musikobjekt på Bildmuseets fjärde plan. I kombinationen av digital 
teknik och traditionellt hantverk kunde instrumenten förstås som kritik mot 
slit-och-släng teknologi och en kommentar om interaktionen mellan människa 
och maskin.

Höstens stora satsning var utställningen Theatrical Fields, som öppnade den 29 
september. Theatrical Fields utforskade det teatrala inom performance, film och 
video. I utställningen presenterades videoinstallationer av Judith Barry (USA), 
Stan Douglas (Kanada), Marcel Dzama (Kanada), Joan Jonas (USA), Isaac Julien 
(Storbritannien) och Constanze Ruhm (Österrike). Till utställningen hörde 
också ett  program med filmer av Marie Louise Ekman (Sverige), Eva Meyer/
Eran Schaerf (Tyskland) och Ulrike Ottinger (Tyskland) som visades kvällar 
och helger i närvaro av konstnärerna. Konstnären Joan Jonas framförde också 
sin performance Reanimation i samarbete med jazzpianisten Jason Moran i ett 
samarbete med Umeå Jazzfestival. Två konferenser med inbjudna forskare och 
konstnärer ingick också i programmet. Konferenserna anordnades i samarbete 
med Konsthögskolan och Konstvetenskap vid Umeå universitet. Theatrical 
Fields var producerad av Bildmuseet och kuraterad av Ute Meta Bauer. Assister-
ande kurator var Anca Rujoiu.

Den sista utställningen för året var Stéphane Couturier / Smältpunkt.
Utställningen på Bildmuseet presenterade verk ur Couturiers senaste serie. 
Smältpunkt var resultatet av hans fotografiska studier i Chandigarh, Brasilia, 
Barcelona och Havanna. Genom en noggrann procedur har två negativ smälts 
samman till en bild. Resultatet gav illusionen av helt nya och fantastiska arkitek-
toniska kroppar och volymer. 
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Bildmuseets programverksamhet under 2013 har framför allt omfattat arrange-
mang som varit direkt knutna till aktuella utställningar: konstnärspresentation-
er, visningar, föreläsningar, workshoppar, filmvisningar, musikframträdanden, 
samtal, performance och en mobil syjunta.

En del evenemang, som till exempel Humaniorafestivalen i samarbete med  
Humanistiska fakulteten, en musik- och poesikväll med artisten Tor Lundmark 
och två konstvideoserier i samarbete med Universitetsbiblioteket på Konst-
närligt campus samt Konsthögskolan i Umeå och Akademin Valand Fri konst, 
har dock varit helt fristående i förhållande till museets utställningar. Program-
verksamheten har huvudsakligen varit förlagd till tisdagskvällar, lördagar och 
söndagar. 

Året inleddes med en serie workshoptillfällen i anslutning till utställningen 
Trådar – en mobil syjunta, där deltagarna kunde brodera SMS-meddelanden 
med hjälp av en omprogrammerad symaskin och samtala med forskare i inter-
aktionsdesign om gamla och nya hantverkstekniker. I mars anordnade Bild-
museet tillsammans med Sara Lidmansällskapet ett halvdagsseminarium om 
Sara Lidman och hennes författarskap, Sara och vänskapen i världen. Ett samtal 
mellan konstnären och författaren Carl-Johan de Geer och förläggaren Tomas 
Olsson om Carl-Johan de Geers bok Vi hade fel, arrangerades i samarbete med 
Littfest – Umeås internationella litteraturfestival. 

Sovjetisk mytologi i lettisk konst belystes av de lettiska konsthistorikerna och 
museikuratorerna Elita Ansone och Irēna Bužinska, Latvian National Museum 
of Art, Stella Pelše, Latvian Academy of Art, samt Lena Berggren, historiker 
vid Umeå universitet. Den spanske konstnären Daniel Canogar gav en visning 
av sin multimediautställning Quadratura och fotograferna Myriam Abdelaziz, 
Tamara Abdul Hadi, Laura Boushnak och Dalia Khamissy (Rawiyakollektivet) 
presenterade sina fotografiska projekt i utställningen Rawiya / Hon som berättar 
en historia.  

Under senare delen av sommaren inbjöd den brittiska konstnärsgruppen Owl 
Project till en workshop i sin utställning Ilog, där deltagarna fick skapa egna 
digitala musikobjekt i trä, Ilog Photosynthesisers. En lördag i september arrang-
erades Pilgatans kulturmarknad som ett samarbete mellan Bokcafé Pilgatan, 
Kreativ Kollektiv, Verkligheten, ABF och Bildmuseet.

Höstens stora programsatsning var två serier i anslutning till utställningarna 
Serier från norr och Theatrical Fields. Workshops med serietecknare, föreläs-
ningar och visningar inspirerade museets besökare till eget serieberättande. Till 
utställningen Theatrical Fields hörde ett omfattande program med två konfer-
enser med Ute Meta Bauer, kurator, Michael Newman, Goldsmiths College, Uni-
versity of London, Judith Barry, konstnär, Stan Douglas, konstnär, Constanze 
Ruhm, konstnär, Isaac Julien, konstnär, Joan Jonas, konstnär, Mieke Bal,  professor 
i litteraturteori och grundare av ASCA, högskolan för kulturanalys vid Amsterdams 
universitet, konstnärspresentationer och filmvisningar som genomfördes i 
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samarbete med Konsthögskolan och Institutionen för kultur- och medieveten-
skaper. Den amerikanska konstnären Joan Jonas framförde sin performance 
Reanimation tillsammans med jazzpianisten Jason Moran. Verket presenterades 
av Bildmuseet på Umeå Jazzfestival.

Årets programverksamhet avslutades med Julmarknad på Pilgatan och Bildmu-
seet där eldslukare, cirkusartister och kör underhöll. Den omfattande program-
verksamheten under 2013 möjliggjordes genom samverkan med flera olika 
samarbetspartners som till exempel andra institutioner och enheter vid Umeå 
universitet, Littfest – Umeås internationella litteraturfestival, Umeå Jazzfestival, 
Sveriges Allmänna Konstförening och Verkligheten. För fullständigt program, se 
förteckning i slutet av verksamhetsberättelsen. 
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Den pedagogiska verksamheten har under året bestått av visningar för bokade 
grupper, öppna visningar, skolprogram, Öppen bildverkstad, Öppen kultur-
förskola samt babyvisningar med måleri. Dessutom genomfördes under året 
workshops för konstnärer, studiedag för lärare och en sommarkurs. 

Visningar och studiebesök
Det har varit fortsatt stort intresse för visning av huset och utställningarna. 
Bildmuseet har erbjudit gratis visningar för allmänheten lunchtid söndagar 
och onsdagar året runt. Under året har Bildmuseet också tagit emot 94 bokade 
vuxenvisningar samt 20 studiebesök av kultur- och museitjänstemän, politiker, 
forskare, ambassadpersonal och arkitekter m.fl. från Sverige och utlandet.

Öppen bildverkstad
Verksamheten på helgerna riktar sig till alla åldrar och ska inspirera till eget 
kreativt skapande. Under våren och hösten anordnades Öppen bildverkstad 
varje lördag och söndag kl 12-17 under ledning av två pedagoger. Under sport-
lovet, påsklovet och höstlovet var bildverkstaden extraöppen. Under sommaren 
var bildverkstaden bemannad på helgerna av en pedagog och de övriga dagarna 
fanns möjlighet att teckna serier på egen hand.

Teman i bildverkstaden 2013
SMS-broderi för hand och med en omprogrammerad symaskin i utställningen 
Trådar, en mobil syjunta (t.o.m. 17 januari)
Väggmåleri inspirerat av utställningen Sovjetisk mytologi i lettisk konst (februari)
Mediakonst - berättelser ljus och mörker, inspirerat av utställningen Daniel 
Canogar / Quadratura (mars)
Bilderboksverkstad inspirerad av utställningen Molly och Sus - Årets svenska 
bilderbok (april)
Serieverkstad inspirerad av utställningen Serier från norr (12 maj- 13 oktober)
Drakverkstad inspirerad av utställningarna Superabundant Atmosphere, av Jacob 
Hashimoto (1 september - 13 oktober)
Animation med iPads, bland annat inspirerad av utställningen Theatrical Fields 
(19 oktober- 12 januari) Under denna period visades Anne Carlqvists animation 
Utflykten från 2012 i anslutning till bildverkstaden. 

Öppen kulturförskola
Tillsammans med Idean - Umeå kommuns förskoleutveckling - fortsatte samar-
betet med Öppen kulturförskola på fredagar kl. 11-15, vid 12 tillfällen under 
våren och vid 10 tillfällen under hösten. Verksamheten som har letts av en 
förskolepedagog från Idean samt en konstpedagog från Bildmuseet, har varit 
fortsatt välbesökt av föräldralediga med små barn med ca 30-50 vuxna och 
barn per tillfälle. 

Babyvisning
Under våren och hösten fortsatte vi att erbjuda babyvisningar med måleri med 
ätbar färg. Vid tre tillfällen under våren och fyra tillfällen under hösten. (Max-
antal för visningarna var 10 vuxna och 10 barn.)

PEDAGOGIK OCH VISNINGSVERKSAMHET / 2013
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Skolprogram
Under 2013 har Bildmuseet tagit emot totalt 147 skolklasser främst från för-
skolor, grundskolor och gymnasium. Medräknat är också ett antal vuxenstud-
erande från folkhögskolor och kurser i Svenska för invandrare. De har erbjudits 
visning av pågående utställningar samt bildverkstad med olika teman kopplade 
till pågående utställningar. 

Teman för skolprogram 2013 
SMS-broderi för hand och med en omprogrammerad symaskin i utställningen 
Trådar, en mobil syjunta (t.o.m. 17 januari)
Väggmåleri inspirerat av utställningen Sovjetisk mytologi i lettisk konst (februari)
Mediakonst - berättelser ljus och mörker, inspirerad av utställningen Daniel 
Canogar / Quadratura (mars) 
Bilderboksverkstad inspirerad av utställningen Molly och Sus - Årets svenska 
bilderbok (april)
Serieverkstad inspirerad av utställningen Serier från norr (12 maj- 13 oktober)
Drakverkstad inspirerad av utställningarna Superabundant Atmosphere, av Jacob 
Hashimoto (1 september - 13 oktober)
Animation med iPads, bland annat inspirerad av utställningen Theatrical Fields
(19 oktober- 12 januari). Under denna period visades Anne Carlqvists animation 
Utflykten från 2012 i anslutning till bildverkstaden. 

Sommarskola
Årets sommarkurs genomfördes under fem dagar i mitten av juni i samarbete 
med föreningen Kulturstorm och riktade sig särskilt till mellanstadieelever vid 
Hedlundaskolan – en skola som också har förberedelseklasser för nyanlända 
flyktingbarn. Den avslutande dagen redovisade eleverna för sina föräldrar hur 
de jobbat med t.ex. foto, animation och drakar. De fick också visa Bildmuseets 
utställningar för sina familjer. Kursen var kostnadsfri och de 15 deltagarna gavs 
möjlighet att utforska olika konstnärliga tekniker tillsammans med Bildmuseet 
och Kulturstorms pedagoger.

Konstföreningarnas dag 
Den 30 november hölls en träff för ett 30-tal representanter från konstförening-
ar – främst från övre Norrland. Temat för dagen var konstpedagogiska metoder. 
Dagen arrangerades i samarbete med Sveriges Konstföreningar. 

Contemporary Self-Portraits
Det konstpedagogiska EU-projektet Contemporary Self-Portraits som inleddes 
2012 fortsatte också under 2013 med en rad aktiviteter. 

I januari genomfördes fyra workshoppar tillsammans med Kulturverket för 
åk 4 med titeln Sinnesporträtt. 10 och 23 februari bjöds konstnärer och konst-
studenter in till en workshop kring foto och om självbiografiskt skrivande med 
Ilona Tanskanen från Åbo konstakademi i samarbete med Konstkonsulenten 
Region Västerbotten. De två träffarna var också en förberedelse för dem som 
ville söka stipendium till International School of Photography i Lettland. 

PEDAGOGIK OCH VISNINGSVERKSAMHET / 2013
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PEDAGOGIK OCH VISNINGSVERKSAMHET / 2013

Den 17 juni genomfördes en studiedag på Bildmuseet för lärare om självporträtt, 
i samarbete med Estetiska ämnen i lärarutbildningen. I juni inleddes planering 
av workshopperiod två med ett samarbete med Idean. 

Delprojektet kallas Barn sätter spår och erbjuder fortbildning för förskolepeda-
goger kring hur man kan arbeta med små barn och självporträtt. Planeringen 
fortsatte under hösten och 12-13 november bjöds 300 förskolepedagoger in till 
inspirationsföreläsning med Maria Taube, konstpedagog från Moderna Museet. 
Projektet fortsatte sedan under våren 2014, med valbara workshops för pedag-
ogerna.

Lokala samarbetsparter för Contemporary Self-Portraits har under 2013 varit 
Konstkonsulenten, Region Västerbotten; Idean, Umeå kommun; Estetiska äm-
nen vid lärarutbildningen, Umeå universitet; Kulturverket, Umeå kommun.
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PROJEKT /2013

Contemporary Self-Portraits
Under året har EU-projektet Contemporary Self-Portraits [Samtida självporträtt] 
fortskridit. Det tvååriga samarbetsprojektet har initierats av Åbo Konstakademi 
och delfinansieras av EU:s kulturprogram. Bildmuseet deltar tillsammans 
med Estlands konstakademi, National College of Art and Design på Irland och 
International Summer School of Photography i Lettland. Projektets syfte är 
att utveckla konstpedagogiska metoder för att jobba med självporträtt i olika 
målgrupper. Projektets aktiviteter inkluderar workshoppar på varje ort, en 
gemensam publikation och ett slutsymposium som hålls i Umeå 2014. 

I början av året avslutades en första workshop-period och förberedelser har  
under året gjorts för en andra workshop-period som framför allt kommer att 
äga rum under 2014. Förberedelserna som har gjorts har framför allt varit 
fortbildning för den egna personalen samt förskollärare som ska jobba med 
självporträtt för förskolebarn.

10-14 april deltog Bildmuseets intendent Lisa Lundström i ett gemensamt projekt- 
möte i Dublin, Irland, där alla samarbetsparterna redovisade första delen av 
projektet. 

4-7 augusti reste Bildmuseets intendent Cecilia Andersson till den lettiska 
samarbetspartens master class i fotografi i Kuldīga, Lettland. Hon deltog bland 
annat i en portfoliovisning, där de deltagande studenterna fick respons på sina 
bilder.

/
 
Kulturhuvudstadsåret 2014
Planeringsarbetet inför Kulturhuvudstadsåret 2014 intensifierades under året. 
Några av de projekt som vi arbetat med för 2014 är en serie med separatutställ-
ningar med samiska konstnärer, totalt åtta stycken: Katarina Pirak Sikku, Marja 
Helander, Per Enoksson, Liselotte Wajstedt, Carola Grahn, Joar Nango, Geir 
Tore Holm, Anders Sunna. Vi har också samarbetat med Svenska institutet i 
Paris som planerar att visa några av dessa konstnärers arbeten för att på så sätt 
manifestera kulturhuvudstadsåret i Paris. Andra projekt för 2014 är en utställ-
ning med konstnären Thilo Frank, en utställning med konstnären Shahzia 
Sikander, en utställning med verk av konstnären Leonor Fini, en omfattande 
grupputställning med samtida kinesisk konst från 1976 fram till idag samt en 
utställning med konstnären Rafael Lozano-Hemmers interaktiva ljus- och ljud-
installationer.

Bildmuseet har erhållit ekonomiskt stöd från Umeå 2014 och Kulturkontakt 
Nord för utställningsserien med åtta konstnärer med samisk bakgrund. Vi har 
även beviljats ekonomiskt stöd från Umeå 2014 för utställningen Leonor Fini / 
Pourquoi pas?.

SAMTIDA  
SJÄLVPORTRÄTT,  
KULTURHUVUDSTADSÅR,
SURVIVAL KIT
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Bildmuseet har medverkat i de arbetsmöten som anordnats av Umeå 2014. 

Bildmuseet ingår också i den grupp för universitetets deltagande i Kulturhuvud-
stadsåret som leds av Britta Lundgren, professor vid Institutionen för kultur- 
och medievetenskaper.

/

Konstvandring på Umeå universitet. En guide till konsten på campus
Ett annat projekt som Bildmuseet genomför i samarbete med Statens konstråd, 
Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Enheten för kommunika-
tion och internationella relationer vid Umeå universitet samt Akademiska 
hus uppmärksammar universitetets konstsamling med en publikation och en 
webbaserad guide på svenska och engelska som publiceras under 2014, samt 
ett program med guidade visningar. Huvudredaktör för konstguiden har varit 
intendent Brita Täljedal.

/

Survival Kit Festival 2014
Under året har planering inför konstfestivalen Survival Kit Umeå ägt rum, och 
från Bildmuseets sida har intendent Cecilia Andersson arbetat med detta. Nät-
verket Survival Kit är ett samarbete mellan konstnärliga aktörer i Riga och Umeå 
inför det gemensamma kulturhuvudstadsåret 2014. I båda städerna ställs frågor 
som Vart är vi på väg? Vilka förutsättningar finns för överlevnad i vår region  
och i världen i stort? Vilka kamper måste utkämpas, vilka strategier behöver  
vi för att överleva?

Huvudevenemanget utgörs av en konstfestival i Umeå som äger rum mellan 20 
september och 19 oktober 2014. Ett trettiotal verk av konstnärer från när och 
fjärran väljs ut av en jury från de samarbetande institutionerna. Verken kom-
mer att ha teknisk, estetisk och idémässig bredd och visas i centralt belägna 
byggnader som aldrig tidigare använts för att visa konst. I festivalen ingår också 
seminarier, filmvisningar, publika samtal, guidade turer och workshoppar.

Galleri Verkligheten är initiativtagare till Survival Kit, och projektet drivs i nära 
samarbete med Bildmuseet, Vita Kuben, Konsthögskolan i Umeå, Konstfrämjan-
det i Västerbotten och the Latvian Center for Contemporary Art samt Total-
dobze, Riga.

PROJEKT /2013
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Iaspis (International Artist Studio Programme In Sweden) är Konstnärsnämn-
dens internationella ateljéprogram för yrkesverksamma konstnärer. Sedan år 
1999 erbjuder Umeå en ateljéplats i upp till tre månader per år för utländska 
konstnärer och utställningskuratorer. Syftet är att utveckla kontakter mellan 
konstnärer i Sverige och aktörer på den internationella arenan och på så sätt 
bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbetsvillkor. Iaspis Umeå är 
ett samverkansprojekt mellan Bildmuseet Umeå universitet, Konsthögskolan 
Umeå universitet, Museum Anna Nordlander, Umeå Kommun, galleri Verk-
ligheten och Vita kuben Norrlandsoperan.

Under 2013 har Sofia Johansson tagit över rollen som Bildmuseets representant 
i den lokala Iaspis-gruppen efter Brita Täljedal. 

Iaspis Umeå utsåg den lettiska konstnären Maija Kurševa till årets stipendiat.  
Hon arbetade i Umeå 15 oktober – 20 november. Under vistelsen arbetade hon 
framför allt med teckning och tryckte screentryck på Konsthögskolan. Hon 
besökte fjällen och Ricklundgården under en helg samt gjorde ett besök hos 
Iaspis i Stockholm. Hon höll också en offentlig presentation av sitt konstnärskap 
på galleri Verkligheten den 4 november.

Under året har Iaspis i Umeå även tagit emot fyra expertbesök av kuratorerna 
Xabier Arakistan (Spanien), Andrea Thal (Schweiz), Tobi Maier (Brasilien) och 
Blanca de la Torre (Spanien). 

IASPIS / 2013
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Mediabevakningen av Bildmuseet har varit fortsatt positiv och hög under 2013, 
och speglar Bildmuseets breda publik. Vi har omtalats i allt från konst- och 
arkitekturtidskrifter som re:public och Mark, de stora riksmediernas kultursi-
dor och kulturprogram till populärpress som Hus & Hem och Nöjesguiden. TT 
spred under året 18 artiklar om Bildmuseet i riks- och regionalpress över hela 
landet. I SVTs Kulturnyheterna har en recensent ”jublat över Bildmuseet utställ-
ningen med den spanske videokonstnären Daniel Canogar” och Dagens Nyheter 
placerade Theatrical Fields i topp bland höstens konsthändelser.

Svensk tryckt dagspress, fackpress, nyhetsbyråer och populärpress har under 
året publicerat minst 352 artiklar där Bildmuseet omnämns. Andelen nationell 
bevakning har varit högre än tidigare år. Drygt 40% av dessa artiklar har kunnat 
läsas i Umeås lokalpress, medan resten har en spridning från Norrbottens-
Kuriren i norr till Kalmar-tidningen Barometern i söder. Lägger man till artiklar 
i de webbtidningar som bevakas blir summan 798, en ökning med 25 % från 
2012 (källa: Retriever).

Störst spridning av årets utställningar fick Rawiya och Sovjetisk mytologi i lettisk 
konst genom TT Spektras artikel om vårens viktigaste konsthändelser. Också 
nyheterna om nomineringarna till Kasper Salinpriset och Council of Europe 
Museum Prize fick stor spridning över hela landet. I slutet av året kan man 
märka en uppgång bland de internationella mediernas intresse, dels i samband
med nomineringen till det europeiska museipriset, men även i artiklar om 
Umeå som Europas kommande kulturhuvudstad.

Också sociala medier är viktiga kanaler att räkna med i vår tid, därför slutligen 
även en rad om det. Att våra besökare är nöjda och vill berätta för omvärlden 
om sina besök här har visat sig tydligt under året i form av många tusen blogg-
inlägg, tweets och instagrambilder.

MEDIA / 2013
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Öppettider
Tisdag   11-20
Onsdag-söndag  11-18
Måndag  Stängt

Besöksstatistik
Jan  5876
Feb 7465
Mars 7921
April 7258
Maj 8350
Juni 6120
Juli 6136
Aug 5160
Sep 7727
Okt 7881
Nov 6366
Dec 5010

Totalt 81267 besökare år 2013.

ÖPPETTIDER / BESÖKSSTATISTIK 2013
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EKONOMI / STYRELSE2013

Ekonomi
Bildmuseets intäkter uppgick 2013 till 27,5 Mkr. Umeå universitet bidrog med 
11,6 Mkr varav 1,9 Mkr i ett särskilt åtagande från Utbildningsdepartementet. 
Från Kulturdepartementet har Bildmuseet ett årligt stöd på 0,7 Mkr.  
Övriga externa bidrag - från Balticgruppen Design AB 6,4 Mkr, Umeå kommun  
5 Mkr,  Balticgruppens Donationsstiftelse 1,2 Mkr, Umeå kommun (projekt-
bidrag Umeå2014) 1,4 Mkr, Kulturkontakt Nord (projektbidrag) 0,2 Mkr, EU-
projektbidrag 0,1 Mkr - uppgick till 14,3 Mkr. Intäkter från försäljning uppgick 
till 0,9 Mkr. 

Kostnaderna under 2013 uppgick totalt till 27,2 Mkr varav lönekostnader 9,3 
Mkr, lokalkostnader 7,4 Mkr, avskrivningar 0,6 Mkr och driftskostnader 9,9 Mkr.

Årsbokslutet uppvisade därmed ett resultat för 2013 på 0,3 Mkr.

Styrelse
Dan Brändström, Stockholm, ordförande
Anders Berglund,studeranderepresentant (ht 2013)
Jan Björinge, representant från Umeå kommun
Anna Croon Fors, institutionen för Informatik
Leonela Lilja, studeranderepresentant KC
Erik Lundgren, institutionen för Molekylärbiologi
Anders Lundin, teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Sara Sandström, Galleri Andersson/Sandström
Eva Skåreus, institutionen för Estetiska ämnen
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PERSONAL / 2013

Bildmuseets personal består vid årets slut av 14 personer:

Katarina Pierre, museichef
Cecilia Andersson, museiintendent
Mattias Andersson, museiassistent/museivärd
Anita Bengtsson, administratör
Olle Ebgen-Ljungblad, museitekniker (projektanställd)
Jonas Holmberg, museivärd
Sofia Johansson, museiintendent
Lisa Lundström, intendent pedagogik
Magnus Olofsson, museitekniker
Pierre Persson, museivärd
Brita Täljedal, museiintendent
Helena Vejbrink, informatör
Martina Wolgast, museivärd
Polly Yassin, museivärd

Timanställda konstpedagoger, museivärdar, tekniker:

Micaela Adolfsson
Josefin Bergman
Gabriel Bohm Calles
Lasse Brink
Mark Frygell
Anna Hillbom
Johanna Hästö
Karin Jonsson
Ingrid Klintskog
Elvine Lund
Fredrik Lyxzén
Stina Malmqvist
Denise Mångsén
Emma Mårtensson
Anna Neander
Karin Nordbrandt
Ann-Catrin Olsson
Kristoffer Palmgren 
Matilda Rune
Sara Rylander 
Matti Sumari 
Linus Svensson
Alexander Svartvatten 
André Talborn
Jan Öhrling
Johan Österholm

Praktikant: Kristoffer Wikner, museologiprogrammet, Umeå universitet (15/4 - 30/5)
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UTSTÄLLNINGAR /
FULLSTÄNDIG LISTNING

Trådar / En mobil syjunta
- 2013/01/06
Vad händer när det långsamma broderiet möter det snabba språket? Trådar / 
En mobil syjunta väckte frågor kring vårt sätt att mötas, kommunicera och ut-
trycka oss.  
Produktion: Riksutställningar, Studieförbundet vuxenskolan, Bygdegårdarnas 
Riksförbund, Malmö högskola, Vi unga och konstnärerna Åsa Ståhl och Kristina 
Lindström

/

Francesco Jodice / Spectaculum Spectatoris
- 2013/01/13
Spectaculum Spectatoris är den italienske konstnären Francesco Jodices arkiv 
över dagens museibesökare, ett visuellt uppslagsverk över de människor som 
ger liv åt konsten på museer världen över. När det nya Bildmuseet öppnades i 
maj var han på plats för att porträttera Bildmuseets besökare. De filmade port-
rätten visades som installation på våning 4 (tom 9 dec) och som projektioner på 
museets fönster (tom 13 jan). Produktion: Bildmuseet

/

Dayanita Singh / En fotografs äventyr
- 2013/01/13
Dayanita Singh är en av Indiens mest framstående fotografer. Bildmuseet visade 
hennes magiska bildberättelser i en omfattande separatutställning - den första 
större presentationen av hennes arbete i Norden. Experimenterande och gräns-
överskridande har Dayanita Singh rört sig mellan dokumentärfotografi och 
samtida konst och utmanat tankar om fotografi och berättande. Produktion: 
Bildmuseet

/

Signs of Conflict
- 2013/02/03
Utställningen Signs of Conflict redovisade politiska affischer från olika frak-
tioner, partier och rörelser som var aktiva i Libanon under inbördeskriget 
1975-90. Utställningen Signs of Conflict baserades på boken Off the Wall. Political 
Posters of the Lebanese Civil War skriven av Zeina Maasri, grafisk formgivare och 
universitetslektor i grafisk form vid American University i Beirut. Produktion: 
Bildmuseet

UTSTÄLLNINGAR
SOM ÖPPNADE 2012
MEN PÅGICK I 
BÖRJAN AV 2013

2012-
2013
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Eve Morgenstern / Krisens fasader
- 2013/02/10
I den fotografiska serien Krisens fasader har Eve Morgenstern porträtterat 
dessa övergivna hem. Hennes färgfotografier är suggestiva porträtt av 
enskilda hem och de utgör starka bilder av dagens ekonomiska kris. Eve 
Morgenstern producerade serien Krisens fasader  under en residensvis-
telse inom Workspace, ett konstnärsresidens-program vid Lower Manhat-
tan Cultural Council. Produktion: Bildmuseet

/

Communitas 
- 2013/02/10
Communitas gav exempel på konstnärers och arkitekters visionära idéer 
om städers möjliga framtid. Här visades experimentella strategier och lek-
fulla interaktioner som skapar nya berättelser i och om staden. Utställnin-
gen uppmärksammade olika discipliner och arbetssätt. De konstnärer och 
arkitekter som medverkade i utställningen var Die Baupiloten (Tyskland), 
Jordi Colomer (Spanien), Jimenez Lai (USA), Listen to the City (Sydkorea), 
myvillages.org (Tyskland, Holland, Storbritannien), m7red (Argentina), 
Royce Ng (Australien), PKMN (Spanien) och Rakett (Norge). Produktion: 
Bildmuseet

UTSTÄLLNINGAR /
FULLSTÄNDIG LISTNING
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UTSTÄLLNINGAR /
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Sovjetisk mytologi i lettisk konst
2013/01/27 - 2013/04/21
Sovjetisk mytologi i lettisk konst visade måleri och skulptur från perioden 1945-
1985. Utställningen fokuserade på socialistisk realism som en ideologiskt for-
mad konstriktning och som en del av sovjetstatens politiska program. Konsten 
var strängt reglerad och konstnärens uppgift var att artikulera kommunismens 
ideal. Myterna som formulerades handlade om det lyckliga sovjetiska samhället 
och det sovjetiska folkets pliktkänsla, arbetsflit och hjältemod.

I utställningen visades verk av Vladimirs Andrijenko, Aleksandra Briede, Jānis 
Briedis, Aleksejs Fjodorovs, Semjons Gelbergs, Tenis Grasis, Edgars Iltners, 
Eduards Kalniņš, Mihails Korņeckis, Emīls Melderis, Gunārs Mitrēvics, Anna 
Nollendorfa, Jānis Osis, Līvija Rezevska, Herberts Siliņš, Džemma Skulme, Alek-
sandrs Stankēvičs och Rita Valnere.  
 
Sovjetisk mytologi i lettisk konst kuraterades av Elita Ansone.
Produktion: Bildmuseet i samarbete med Latvian National Museum of Art i 
Riga, Lettland

/

Daniel Canogar / Quadratura
2013/01/27 - 2013/04/21
Filmmediets snabba tekniska utveckling utgör inspiration för den spanske kon-
stnären Daniel Canogar. I sina installationer återanvänder han föråldrad teknik: 
35 mm celluloid film, VHS-band och analoga TV-skärmar. Verket Sikka Magnum, 
som producerats särskilt för Bildmuseet, består av över trehundra DVD-skivor. 
På deras reflekterande ytor projiceras filmer som sedan speglas ut i rummet 
som en mosaik.

Daniel Canogars verk handlar om människans relation till den tekniska utveck-
lingen och om hur minne och identitet förändras genom ständiga uppgrader-
ingar. Han föreställer sig att de daterade medier han använder representerar 
dessa förlorade minnen och identiteter. Quadratura hänvisar till renässansens 
teknik för att skapa tredimensionella effekter på plana ytor.

Daniel Canogar (f. 1964) arbetar med fotografi, video, skulptur och installation. 
Utställningen är hans första separatutställning i Skandinavien.  
Produktion: Bildmuseet

/

Rawiya / Hon som berättar en historia
2013/02/24 - 2013/05/19
Fotografkollektivet Rawiya grundades 2009 av kvinnliga fotografer från Mellan-
östern. Medlemmarna arbetar med projekt kring mänsklig värdighet och inriktar 
sig särskilt på kvinnors liv. I djupgående fotoessäer berättar de om människors 

2013
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erfarenheter och skildrar bland annat krigets följder och den egyptiska revolu-
tionen. Deras bilder ger en inblick i en region i stark förändring. De balanserar 
samhälleliga motsättningar samtidigt som de reflekterar över sociala och 
politiska frågor och stereotyper.

Rawiya, som på arabiska betyder “hon som berättar en historia”, presenterade 
fotografiska projekt av Myriam Abdelaziz (f. 1976 Egypten, baserad i New York/
Kairo), Tamara Abdul Hadi (f. 1980 Irak/Kanada, baserad i Beirut), Laura 
Boushnak (f. 1976 Kuwait, baserad i Sarajevo), Tanya Habjouqa (f. 1975 Jor-
danien, baserad i Jerusalem), Dalia Khamissy (f. 1973 Libanon, baserad i Beirut) 
och Newsha Tavakolian (f. 1981 Iran, baserad i Teheran). 

Till utställningen producerades också katalogen Rawiya - Hon som berättar en 
historia / She who tells a story (ISBN 978-91-7459-611-3) med texter av museichef 
Katarina Pierre, museiintendent Cecilia Andersson och Kaelen Wilson-Goldie, 
skribent och kritiker baserad i Beirut. 

Produktion: Bildmuseet

/

Reynier Leyva Novo / El polvo, la sangre, el sueño común 
2013/02/24 - 2013/05/26
Med stort intresse för sitt lands historia utforskar, ifrågasätter och iscensätter 
Reynier Leyva Novo olika versioner av Kubas förflutna. Särskilt fokuserar han 
på perioden kring frigörelsen från Spanien 1898. El deseo de morir por otros  
(Viljan att dö för andra) består av avgjutningar av vapen som användes vid olika 
sammandrabbningar. Ett annat verk, Los olores de la guerra (Krigets dofter), 
utgörs av en samling parfymer som fått namn efter generaler och de platser där 
de ledde sina trupper. Verken kan också läsas i relation till dagens socialistiska 
kubanska samhälle och dess starka nationalism.

Reynier Leyva Novo (f. 1983) bor och verkar i Havanna. Han har deltagit i ett 
flertal utställningar i Kuba, samt på Venedigbiennalen (2011), MARTE (Museum 
of Contemporary art) San Salvador, El Salvador (2011); Liverpool biennial, Stor-
britannien (2010); A gentil carioca, Rio de Janeiro, Brasilien (2008). Det här är 
konstnärens första separatutställning utanför Kuba.

El polvo, la sangre, el sueño común översatt till svenska betyder: Dammet, blo-
det, den gemensamma drömmen. Produktion: Bildmuseet

/

Årets svenska bilderbok / Molly & Sus
2013/03/16 - 2013/05/05
Klara Perssons Molly & Sus utsågs till 2012 års bästa svenska bilderbok. I sam-
band med prisutdelningen under Littfest 2013 öppnade Bildmuseet en utställ-

UTSTÄLLNINGAR /
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ning med skisser och originalbilder till boken. Klara Persson, som har skapat 
både bild och text, mottog i mars 2013 det nyinstiftade priset Snöbollen, 
den enda utmärkelsen i Sverige som uppmärksammar bilderboken som konst-
närligt medium. Priset delades ut under Littfest - Umeås internationella littera-
turfestival. Boken presenterades i en utställning på Bildmuseet. Molly & Sus är 
Klara Perssons debutbok. 

Under våren utsågs hon också till årets vinnare av priset Slangbellan, bästa de-
butbok i kategorin barn- och ungdomslitteratur 2012, som delas ut av Sveriges 
Författarförbund. Hon var en av de 31 bildskapare som medverkar i den stora 
illustrationsutställningen på barnboksmässan i Bologna, mars 2013. Samtidigt 
utkom hennes andra bok, Maximilian & Minimilian.

Produktion: Bildmuseet

/

Konsthögskolan / Farewell my Lovely
2013/05/04 - 2013/05/19
Efter fem års utbildning visar studenterna på masterprogrammet vid Konsthög-
skolan, Umeå universitet, sina verk i en gemensam utställning på Bildmuseet 
innan de går ut i arbetslivet som färdiga konstnärer.

Utställningen Farewell, my lovely  presenterade fjorton masterstudenter som 
arbetar i olika medier och med olika uttryck: Josefin Bergman, Gabriel Bohm 
Calles, Arngrímur Borgþórsson, Jenny Carlsson, Kristoffer Grip, Andreas Knag-
Danielsen, Caroline Ljuus,  Elvine Lund,  Anna Neander, Stina Persson, Tommy 
Persson, Julia Selin, Linus Svensson och Marte Edvarda Tidslevold.

Utställningen kuraterades av Joakim Borda, konstkritiker baserad i Norge och 
Sverige.

Handledare för Masterprogrammet i fri konst är Florian Zeyfang och Julia Pei-
rone. Produktion: Bildmuseet och Konsthögskolan, Umeå universitet

/

Serier från norr
2013-05-18 - 2013-10-13
Serier från norr presenterade åtta serietecknare med olika bild- och berättar-
stilar som gör serier för vuxna. De hade alla anknytning till norra Sverige och i 
några av utställningens verk fanns det norrländska med.

De serietecknare som medverkade var: Max Andersson, Gerd Aurell, René 
Engström, Anneli Furmark, Armita Ghazinezam, Joanna Hellgren, Mats Jonsson 
och Sofia Karlström.

2013
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Under utställningsperioden gavs workshoppar med serietecknare, föreläs-
ningar, seriekurs för pensionärer och annan pedagogisk verksamhet för att 
inspirera till eget serieberättande. 

Bildmuseet samarbetade med  Skellefteå konsthall kring utställningen 
Serier från norr och under 2014 ansvarar Skellefteå konsthall för turnéläg-
gning av en mindre version av utställningen.

Turné i Skellefteå kommun: Ursvikens bibliotek: 02/12/2013-02/01/2014, 
Byske bibliotek: 07/01/2014 - 07/02/2014, Jörns bibliotek: 10/02/2014 - 
10/03/2014, Bureå bibliotek: 11/03/2014 - 11/04/2014, Lövånger bibliotek:  
14/04/2014 - 14/05/2014, Skellefteå stadsbibliotek: 19/05/2013 -19/06/2014

Produktion: Bildmuseet i samarbete med Skellefteå konsthall och 
tecknaren Jonas Lidström Isegrim

/

Felice Varini / Nio dansande bågar
2013-05-19 - 2014-01-05
I sina platsspecifika, tredimensionella målningar på väggar, tak och 
husfasader utgår Felice Varini från arkitekturen och rummet. Motiven är 
abstrakta geometriska former i stora format och klara färger, som till en 
början kan vara svåra att upptäcka. Utom när de betraktas från en viss 
punkt utgör de svårtolkade och till synes slumpmässigt utspridda färgfält. 
Men när man rör sig omgiven av fragmenten kan man plötsligt befinna sig 
på en punkt varifrån man upplever målningen som en sammanhängande, 
fritt svävande form.

För Bildmuseet hade konstnären skapat Nio dansande bågar, ett platsspeci-
fikt arbete i museibyggnadens entrévåning. Det bestod av nio röda målade 
bågar, som var och en utgick ifrån och sammanband punkter i arkitek-
turen. Verket betonade rörelsen, aktiviteten, föränderligheten och ljusets 
variationer i rummet.

Felice Varini, född 1952 i Locarno och bosatt i Paris, har väckt interna-
tionell uppmärksamhet med sina verk på offentliga platser, bland annat i 
Frankrike, England, Japan och USA. På Bildmuseet presenterades han för 
första gången för en svensk publik. I maj 2013 invigde Felice Varini också 
ett nytt verk för King’s Cross i London och ett annat verk för staden Salon-
de-Provence i södra Frankrike. Produktion: Bildmuseet
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Agnès Varda
2013-06-02 - 2013-08-18
Redan med sin första film etablerade sig Agnès Varda (f. 1928) som en bety-
dande gestalt inom fransk film; La Pointe-courte från 1954 anses vara starten på 
den Franska nya vågen.

På Bildmuseet visades ett urval dokumentära filmer från 60- och 70-talen samt 
nyare verk som visar på Agnès Vardas gränsöverskridande sätt att arbeta mellan 
biosalong och galleriets utställningsrum, mellan fotografi och film, det rörliga 
och det stilla. Många av Vardas filmer har politiska och feministiska dimension-
er som t.ex. Black Panthers (1968), och Women reply (1975), där dokumentation 
och fiktion överlappar varandra. Under senare år har hennes filmer utvecklats 
till visuella installationer och på så vis vunnit nya åskådare.

Bildmuseet samarbetade med Folkets Bio i Umeå under första veckan av utställ-
ningsperioden och visade några av Agnès Vardas långfilmer och ett urval kort-
filmer i sin biograf på Gärdesvägen 6. Filmerna hade fri entré. De filmer som 
visades var: Cléo från 5 till 7, 1962 / Sjunger, sjunger ej, 1976/ Vagabond, 1985/ 
Efterskörd, 2000 / Agnès stränder, 2008/ Kortfilmerna Oh seasons, oh castles, 
1957, Opera-mouffe, 1958, Pleasure of love in Iran, 1976, The so-called Caryatids, 
1984 och Seven rooms, kitchen and bath, 1984.

Produktion: Bildmuseet

/

Jacob Hashimoto / Superabundant Atmosphere
2013-06-02 - 2013-10-13
Jacob Hashimotos hänförande installationer består av många små objekt av 
bambu och siden eller papper som sätts samman till större kompositioner. 
Verken speglar hans fascination över skärningspunkterna mellan måleri och 
skulptur; abstraktion och landskap.

Bildmuseet visade Superabundant Atmosphere - en rumsinstallation av tusentals 
ellipser av bambu och vitt siden som hängde från taket i distinkta svarta trådar. 
Verket upptog hela utställningssalen och bildade en molnformation som tycktes 
tränga ned genom taket.

I salens norra och västra fönsternischer visades delar av verket Infinite Expanse 
of Sky, en installation uppbyggd av rektangulära pappersdrakar som är tryckta 
med himmelsblå färg och mjukt rundande vita molnformer. Verket var också 
synligt utifrån genom museets fönster.

Den amerikanske konstnären Jacob Hashimoto (f. 1973) är bosatt och verksam 
i Brooklyn, New York. Hans verk har bland annat visats i stora separatutställn-
ingar på MACRO i Rom, Studio la Città i Verona, Ronchini Gallery i London och 
Mary Boone Gallery i New York.Detta var den första presentationen av Jacob 
Hashimotos verk i Sverige. Produktion: Bildmuseet

2013

25



Owl Project
2013-08-15 - 2013-09-15
Inspirerade av träsnickeri, hobbyelektronik och open source-teknologi skapade 
Owl Project innovativa och skulpturala musikobjekt. 

I kombinationen av digital teknik och traditionellt hantverk kan instrumenten 
förstås som kritik mot slit-och-släng teknologi och en kommentar om interak-
tionen mellan människa och maskin. De väcker hantverksnostalgi men också 
frågor om en växande konsumtionskultur.

Utställningen på Bildmuseet visade bland annat två nya maskiner som under-
söker potentialen av att skapa ljud. BiSaw Synth genererade intressanta ljud 
med hjälp av ett sågblad, och utförde dessutom uppgiften på ett humoristiskt 
sätt. Pedalmanövrerade Treadle Synth skapade elektroakustisk musik med både 
kraft och tempo. Den använde snurrande sågblad för att generera olika ljud-
frekvenser samt pulserande ljus. Från varje sågblad uppstod ett nytt ljus och en 
ny ton eller ljud, något som i viss mån påminde om hur en klassisk Hammond-
orgel fungerar.

Owl Project har sin bas i Manchester, industrialismens vagga, och består av 
konstnärerna Simon Blackmore, Antony Hall och Steve Symons.

Produktion: Bildmuseet

/

Theatrical Fields
2013-09-29 - 2014-01-05
Theatrical Fields utforskade det teatrala inom performance, film och video. 
I utställningen presenterades videoinstallationer av Judith Barry (USA), Stan 
Douglas (Kanada), Marcel Dzama (Kanada), Joan Jonas (USA), Isaac Julien (Stor-
britannien) och Constanze Ruhm (Österrike).

Till utställningen hörde också ett  program med filmer av Marie Louise Ekman 
(Sverige), Eva Meyer/Eran Schaerf (Tyskland) och Ulrike Ottinger (Tyskland) 
som visas kvällar och helger i närvaro av konstnärerna. Konstnären Joan Jonas 
framförde sin performance Reanimation i samarbete med jazzpianisten Jason 
Moran.

Hur utställningens verk inspirerats av teatern och deras betydelse för samtida 
konst och konstteori diskuterades i två heldagsevenemang med öppna föreläs-
ningar av konstnärer och forskare.

Theatrical Fields kuraterades av Ute Meta Bauer. Assisterande kurator: Anca 
Rujoiu.

Produktion: Bildmuseet
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Stéphane Couturier/ Smältpunkt
2013-11-24 - 2014-01-05
Sedan början av 1990-talet har Stéphane Couturier fotograferat byggnader i 
stora städer. Han ser staden som ett instabilt och dynamiskt arkitektoniskt land-
skap, en levande organism intrasslad i oändliga rotsystem som ständigt tycks 
undfly människans vilja att kontrollera och planera.

Utställningen på Bildmuseet presenterade verk ur Couturiers senaste serie 
Smältpunkt och var resultatet av hans fotografiska studier i Chandigarh, Bra-
silia, Barcelona och Havanna. Genom en noggrann procedur har två negativ 
smälts samman till en bild. Resultatet gav illusionen av helt nya och fantastiska 
arkitektoniska kroppar och volymer.

Stéphane Couturier (f. 1957) är bosatt och verksam i Paris. Hans verk har bland 
annat visats på International Center of Photography i New York, Centre Georges 
Pompidou i Paris, Tinglado 2 i Tarragona Spanien och Ursula Blickle Founda-
tion i Kraichtal Tyskland.

Produktion: Bildmuseet
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JANUARI

SÖN 20/1 KL 14:00–15:30
Staden som berättelse
Panelsamtal om staden med kuratorkollektivet Rakett, Oslo, och konstnärsgrup-
pen Expodium, Utrecht.

SÖN 20/1 KL 16:00–17:00
Kvällspromenad med Expodium
Kvällspromenad med konstnärsgruppen Expodium. I anslutning till utställningen 
Communitas.

SÖN 27/1 KL 14:00–18:00
Vernissage: Sovjetisk mytologi i lettisk konst och Daniel Canogar / Quadratura
Museichef Katarina Pierre öppnade två nya utställningar: Sovjetisk mytologi i lettisk 
konst och Daniel Canogar / Quadratura.

SÖN 27/1 KL 14:30
Konstnärspresentation
Konstnären Daniel Canogar presenterar sin utställning.

SÖN 27/1 KL 15:00
Föreläsning / Elita Ansone
Sovjetisk realism som verktyg för att konstruera kommunismen. Föreläsning av inten-
dent Elita Ansone, Lettlands nationalmuseum.

TOR 31/1 KL 19:00
Föreläsning / Eyal Weizman
Föreläsning av Eyal Weizman, professor vid Goldsmiths College, University of Lon-
don. Samarr: Arkitekthögskolan.

FEBRUARI

SÖN 3/2 KL 14:00
Föreläsning / Lena Berggren
Den totalitära estetikens ideologiska betydelse. Historiker Lena Berggren föreläser i 
anslutning till utställningen Sovjetisk mytologi i lettisk konst.

SÖN 10/2 KL 14:00
Föreläsning / Listen to the City
Eunseon Park och Kim Junho från konstnärskollektivet Listen to the City i Seoul 
gav en presentation i utställningen Communitas och lanserade en ny bok.

SÖN 17/2 KL 14:00
Tor Lundmark & Magnus Åström
Dikter och låtar med Tor Lundmark, fotografier av Magnus Åström. Med sig har 
de också inbjudna gäster som läser en dikt, sjunger en sång eller spelar.

PROGRAMVERKSAMHET /
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TIS 19/2 KL 18.30–20.00
National videoscreening del 1
Konsthögskolan i Umeå och Akademin Valand Fri konst presenterar ett 
urval konstvideor av studenter.

SÖN 24/2 KL 14.00
Vernissage: Rawiya / Hon som berättar en historia och Reynier Leyva Novo / 
El polvo, la sangre, el sueño común
Två nya utställningar öppnas: Rawiya / Hon som berättar en historia och 
Reynier Leyva Novo / El polvo, la sangre, el sueño común.

TIS 26/2 KL 18.30–20.00
National videoscreening del 2
Konsthögskolan i Umeå och Akademin Valand Fri konst presenterar ett 
urval konstvideor av studenter vid Konsthögskolan i Umeå.

MARS

SÖN 3/3 KL 14.00–15.00
Föreläsning / Irēna Bužinska
Irēna Bužinska, Curator från Nationalmuseet i Riga föreläser i anslutning 
till utställningen Sovjetisk mytologi i lettisk konst. 

TOR 14/3 KL 16.00–17.00
Föreläsning / Carl-Johan de Geer
Om modefotografi från Paris 1967. Konstnären och författaren Carl-Johan 
de Geer samtalar om sin nya bok med förläggaren Tomas Olsson.

LÖR 16/3 KL 14.00–18.00
Vernissage
Utställningen Årets svenska bilderbok öppnas. Klara Perssons Molly & Sus 
utsågs till 2012 års bästa svenska bilderbok.

TIS 19/3 KL 18.30–20.00
Videokonstprogram
I samarbete med Universitetsbiblioteket på Konstnärligt campus.

LÖR 23/3 KL 13.00–16.00
Sara och vänskapen i världen
Föredrag, teater och uppläsningar till minne av Sara Lidman. Författaren 
och journalisten Lawen Mohtadi tilldelas Sara Lidman-priset 2013.

SÖN 24/3 KL 14.00–15.00
Föreläsning / Stella Pelše 
Konstkritik i Lettland under Sovjettiden. Föreläsning av konstvetaren Stella 
Pelše från Lettlands konstakademi. I utställningen Sovjetisk mytologi i 
lettisk konst.
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APRIL

SÖN 7/4 KL 14.00–15.00
Visning av Sovjetisk mytologi i lettisk konst
Intendent Sofia Johansson visar utställningen Sovjetisk mytologi i lettisk konst.

TIS 9/4 KL 18.30–20.00
Videokonstprogram
I samarbete med Universitetsbiblioteket på Konstnärligt campus.

TIS 21/4 KL 14.00–15.00
Visning av Sovjetisk mytologi i lettisk konst
Intendent Brita Täljedal visar utställningen Sovjetisk mytologi i lettisk konst.

SÖN 28/4 KL 14.00–15.00
Visning av Rawiya / Hon som berättar en historia
Museichef Katarina Pierre visar utställningen Rawiya / Hon som berättar en 
historia.

MAJ

LÖR 4/5 KL 14.00–16.00
Vernissage: Farewell, my lovely
Konsthögskolans masterutställning öppnas på Bildmuseet. Museichef Katarina 
Pierre, kurator Joakim Borda och Konsthögskolans prefekt Roland Spolander 
medverkar. Performance av Andreas Knag Danielsen.

SÖN 5/5 KL 14.00–15.00
Visning av Farewell, my lovely
Joakim Borda, curator, visar Konsthögskolans masterutställning Farewell, my 
lovely.

TIS 7/5 KL 18.30–19.30
Visning av Farewell, my lovely
Masterstudenter från Konsthögskolan presenterar sin utställning Farewell, my 
lovely.

LÖR 11/5 KL 13.00–14.00
Möt videokonstnären Peter Rose
Möt filmaren och videokonstnären Peter Rose och se hans film The Man Who 
Could Not See far enough. I samarbete med MADE-festivalen.

SÖN 12/5 KL 14.00–15.00
Visning av Farewell, my lovely
Masterstudenter från Konsthögskolan presenterar sin utställning Farewell, my 
lovely.
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LÖR 18/5 KL 11.00–22.00
Kulturnatta med serier och performance på Bildmuseet
Bildmuseet firar ett år på Konstnärligt campus. Extra öppet med visningar, 
serieverkstad, performance och vernissage med jubileumskakor till våra 
besökare.

SÖN 19/5 KL 14.00–18.00
Vernissage: Felice Varini / Nio dansande bågar
Felice Varinis platsspecifika verk invigs i Bildmuseets entréplan. Konst-
nären medverkar.

SÖN 26/5 KL 14.00–15.00
Visning av Reynier Leyva Novo / El polvo, la sangre, el sueño común
Intendent Cecilia Andersson visar Reynier Leyva Novos utställning El 
polvo, la sangre, el sueño común [Dammet, blodet, den gemensamma 
drömmen]

FRE 31/5 KL 19.00
Agnès Varda, Cléo från 5 till 7, 1962
Filmvisning i anknytning till Bildmuseets utställning med Agnès Varda. 
I samarbete med Folkets bio. 

JUNI

LÖR 1/6 KL 19.00
Agnès Varda, Sjunger, sjunger ej, 1976
Filmvisning i anknytning till Bildmuseets utställning med Agnès Varda. 
I samarbete med Folkets Bio. 

SÖN 2/6 KL 14.00–18.00
Vernissage: Jacob Hashimoto / Superabundant Atmosphere och Agnès Varda.
Två utställningar öppnas: Jacob Hashimoto / Superabundant Atmosphere 
och Agnès Varda.

SÖN 2/6 KL 19.00
Agnès Varda, Vagabond, 1985
Filmvisning i anknytning till Bildmuseets utställning med Agnès Varda. 
I samarbete med Folkets Bio. 

MÅN 3/6 KL 19.00
Agnès Varda, Efterskörd, 2000
Filmvisning i anknytning till Bildmuseets utställning med Agnès Varda. 
I samarbete med Folkets Bio. 
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TIS 4/6 KL 19.00
Agnès Varda, Agnès stränder, 2008
Filmvisning i anknytning till Bildmuseets utställning med Agnès Varda. 
I samarbete med Folkets Bio. 

ONS 5/6 KL 19.00
Agnès Varda, kortfilmerna Oh seasons, oh castles, 1957, Opera-mouffe, 1958, Pleas-
ure of love in Iran, 1976, The so-called Caryatids, 1984 och Seven rooms, kitchen 
and bath, 1984
Filmvisning i anknytning till Bildmuseets utställning med Agnès Varda. 
I samarbete med Folkets Bio. 

AUGUSTI

LÖR 24/8 KL 10:00–18:00
Workshop med Owl Project
Skapa en ljudslinga och bygg in den i trä. 

SÖN 25/8 KL 14:00–18:00
Vernissage: Owl Project
Utställningen Owl Project öppnas. Konsert och presentation.

SEPTEMBER

TIS 3/9 KL 18:30
Visning av Serier från norr
Museiintendent Lisa Lundström visar utställningen Serier från norr.

TIS 10/9 KL 18:00-21:00
Digital färgläggning av serier
Workshop med serietecknaren Armita Ghazinezam. I samarbete med HUMlab-X.

LÖR 14/9 KL 12:0-16:00
Pilgatans kulturmarknad
Ett samarbete mellan Bokcafé Pilgatan, Kreativ Kollektiv, Verkligheten, ABF och 
Bildmuseet.

TIS 17/9 KL 18:00-21:00
Serieworkshop med Anneli Furmark
Serieworkshop med serietecknaren Anneli Furmark. 

TIS 24/9 KL 18:30
Föreläsning / Jonas Lidström Isegrim 
Tecknade serier - en historik. Jonas Lidström Isegrim, serietecknare föreläser. I 
samarbete med Folkuniversitetet.
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LÖR 28/9 KL 10:30-16:00
Konferens: Theatrical Fields, del 1
Heldag med föreläsningar av konstnärer och forskare. I samarbete med 
Konsthögskolan och konstvetenskap vid Umeå universitet. Medverkande: 
Ute Meta Bauer, kurator / Michael Newman, Goldsmiths College, Universi-
ty of London / Judith Barry, konstnär / Stan Douglas, konstnär / Constanze 
Ruhm, konstnär / Isaac Julien, konstnär.

SÖN 29/9 KL 14:00
Vernissage: Theatrical Fields
Utställningen Theatrical Fields öppnas. I utställningen presenteras video-
installationer av Judith Barry (USA), Stan Douglas (Kanada), Marcel Dzama 
(Kanada), Joan Jonas (USA), Isaac Julien (Storbritannien) och Constanze Ruhm 
(Österrike). Närvarande vid vernissage: Ute Meta Bauer, kurator / Stan Doug-
las, konstnär / Constanze Ruhm, konstnär / Isaac Julien, konstnär.

OKTOBER

TIS 1/10 KL 18:30-20:00
Träff med serietecknare
Möt andra som delar din passion för serier.

SÖN 6/10 KL 14:00
Visning av Theatrical Fields
Museichef Katarina Pierre visar utställningen Theatrical Fields.

TIS 8/10 KL 18:30-20:00
Föreläsning / Mats Jonsson
Det svenska serieundret. Mats Jonsson, serietecknare och redaktör för 
Galago föreläser. I samarbete med Folkuniversitetet.

LÖR 19/10 KL 13:00-18:00
Humanoriafestival - Kärlek, humor och jordens undergång
Arrangerad av Humanistiska fakulteten, Umeå universitet.

TIS 22/10 KL 18:30
Aktuella konstverk och konstnärsskap
Presentation av Jennie Fahlström, verksamhetsledare vid Sveriges Allmän-
na Konstförening.

TIS 25/10 KL 19:00
Performance: Joan Jonas / Reanimation
En performance av konstnären Joan Jonas och jazzpianisten Jason Moran. I 
samarbete med Umeå Jazzfestival. Lokal: Norrlandsoperan.
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LÖR 26/10 KL 13:00-16:45
Konferens: Theatrical Fields del 2
Halvdag med föreläsningar av konstnärer och forskare.  Medverkade: Joan Jonas, 
konstnär / Mieke Bal,  professor i litteraturteori och grundare av ASCA, högskolan 
för kulturanalys vid Amsterdams universitet. 

NOVEMBER

SÖN 3/11 KL 14:00
Marie-Louise Ekman, Stilleben, 1985
Filmvisning av filmen Stilleben av Marie-Louise Ekman.

SÖN 5/11 KL 18:30
Ulrike Ottinger, Freak Orlando, 1985
Filmvisning av filmen Freak Orlando av Ulrike Ottinger.

SÖN 10/11 KL 14:00
Videokonst i flexhallen: Animerad film
I samarbete med Universitetsbiblioteket på Konstnärligt campus.

SÖN 17/11 KL 14:00
Videokonst i flexhallen: Animerad film
I samarbete med Universitetsbiblioteket på Konstnärligt campus.

TIS 19/11 KL 18:30
Eran Schaerf och Eva Mayer, She Might Belong to You, 2007/2013
Filmvisning av filmen She Might Belong to You av Eran Schaerf och Eva Mayer. 
Introduktion av konstnärerna.

SÖN 24/11 KL 14:00
Vernissage: Stéphane Couturier / Smältpunkt
Utställningen Stéphane Couturier / Smältpunkt öppnas. Konstnären medverkar.

DECEMBER

SÖN 1/12 KL 14:00
Visning av Stéphane Couturier / Smältpunkt
Intendent Cecilia Andersson ger en visning av utställningen Stéphane Couturier / 
Smältpunkt.

LÖR 14/12 KL 11:00
Julförsäljning
Julförsäljning i Bildmuseets shop.
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