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Kulturhuvudstadsåret på Bildmuseet – hur summerar man det på några 
rader? Det var ett maxat år hos oss, med hög konstnärlig ambitionsnivå 
och aktuella och angelägna frågeställningar. Vi producerade och visade 
hela tjugo utställningar av nationell och internationell samtidskonst och 
bjöd in till hundratals evenemang och workshoppar – en kraftsamling 
som resulterade i priser och nomineringar, högsta betyg i nationella och 
internationella medier, och inte minst en stor och intresserad publik.  
Ett roligt, utmanande och intensivt år!

En fråga som vi ställde oss inför kulturhuvudstadsåret var hur vi skulle 
kunna räcka till för egna och andras förväntningar ett år som detta.  
Vad är tillräckligt intressant? Vad är viktigt? Vad vill vi? Mot de frågeställ-
ningarna tog programmet form. Så här i backspegeln är det några projekt 
som känns speciella. Ett av dem är den stora satsningen på utställningen 
Leonor Fini / Pourquoi pas?, ett annat att vi bjöd in åtta konstnärer med 
samisk bakgrund att producera nya verk för var sin separatutställning på 
Bildmuseet. Verk som kom att handla om personliga och politiska frågor 
om samisk identitet, språk och historia och som blottade maktstruk-
turer och minnesluckor i det svenska medvetandet. Båda dessa projekt 
förverkligades genom stöd från Umeå2014. Inbjudna konstnärer var 
Katarina Pirak Sikku, Marja Helander, Per Enoksson, Carola Grahn, 
Liselotte Wajstedt, Joar Nango, Geir Tore Holm och Anders Sunna.

Det var väldigt mycket vi gjorde detta speciella kulturhuvudstadsår som 
inte ryms i denna berättelse. Som alltid när det gäller Bildmuseet hand-
lar en hel del om givande samverkan med andra aktörer, som exempelvis 
det pedagogiska samarbetet med Moderna Museet, konstnärskollektivet 
Uglycute och ungdomarna på Hamnmagasinet. Vi medverkade i konst-
festivalen Survial Kit – ett initiativ av galleri Verkligheten som involverade 
hela Umeås konstscen – och där Bildmuseet bland annat bidrog med konst-
projektet Umeå skafferi. Under 2014 avslutades också projektet Samtida 
självporträtt – ett tvåårigt samarbete kring utvecklingen av konstpedago-
giska metoder tillsammans med konsthögskolor i Estland, Finland, Irland 
och Lettland. Drygt 2000 barn från förskolor i Umeå har under 2014 
deltagit i projektet, som avslutades med en utställning, en familjefest 
och ett publikt seminarium på Bildmuseet i samarbete med institutionen 
för estetiska ämnen, Umeå universitet och konstkonsulenten vid Region 
Västerbotten. Vi producerade en utställning för Svenska institutet i Paris, 
samarbetade med Centrum för Samisk forskning och Svenska Samernas 
Riksförbund om en konferens om exploateringar i Sápmi, bjöd på baby-
teater och babymåleri tillsammans med Ögonblicksteatern, konsert med 
Frida Hyvönen och mycket, mycket mer.

Under året har Bildmuseet också varit ansvarigt för att samproducera 
två stora nationella konferenser i Umeå. Den 8-9-10 april: Vårmötet 2014 
som arrangerades tillsammans med Riksförbundet Sveriges Museer, 
Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum med temat: Tell me 
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more – nya berättelser, nya vägar; om museer och mångfald. Den andra var 
Samtidskonstdagarna 2014 den 2-3 oktober tillsammans med Riksutställningar 
med temat Fluid Encounters between Art and Science där forskare vid Umeå 
universitet och konstnärer i Umeå presenterade sina multidisciplinära sam-
arbetsprojekt sida vid sida med internationella exempel.

Glädjande är att vår satsning detta år väckt uppmärksamhet långt utanför 
Umeås gränser. Bildmuseet tilldelades 2014 ett hederspris av juryn för Euro-
pean Museum of the Year och vi var också en av toppkandidaterna till Europa-
rådets museipris liksom till den svenska utmärkelsen Årets museum. 

Bildmuseets utställningsproduktioner recenseras regelbundet i nationell press 
och media och under kulturhuvudstadsåret uppmärksammades vi också 
i internationell media. När New York Times skriver om viktiga platser att 
besöka under året så anger man två anledningar att besöka Umeå under 2014: 
”Umeås musikliv och Bildmuseet” och en artikel om kulturhuvudstadsåret 
i brittiska The Guardian avslutas: “For such a comparatively remote place, 
it has a remarkably diverse and vibrant cultural life: for example it is famed 
in Sweden for music – both opera and hardcore heavy metal – and for its 
contemporary art museum, Bildmuseet a properly world-class, seven-storey 
wonder, both in terms of its gorgeous Henning Larsen architecture and its 
ambitious programme of exhibitions.”
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Kulturhuvudstadsåret på Bildmuseet tjuvstartade redan i januari med att 
konstnären Thilo Frank bjöd Bildmuseets besökare på en hisnande upplevelse 
av rymd och oändlighet i spegelinstallationen The Phoenix is closer than it 
appears. Köerna ringlade långa till detta verk som utmanade våra föreställ-
ningar om fysiska och mentala rum. Samtidigt lekte Andreas Johansson med 
perspektiv i den scenografiska installationen Place Position, ett illusoriskt 
tredimensionellt popup-landskap i storformat skapat av isärklippta fotografier 
av övergivna platser. 

Den stora invigningshelgen öppnade Nammaláhpán, Katarina Pirak Sikkus 
lågmälda men rasande uppgörelse med svensk rasbiologi – en utställning 
som nominerades till DN:s kulturpris. Parallellt gjorde vi ett konsthistoriskt 
nedslag i surrealismen och Leonor Finis multidisciplinära konstnärskap som 
överraskade i sin omedelbara dialog med vår samtid kring frågor rörande 
makt och kön samt gränsöverskridande och queera positioner. Vårens 
program fortsatte med Shahzia Sikanders animerade landskap och kartor 
över mellanösterns geopolitik, skapade med utgångspunkt i indiskt-persiskt 
miniatyrmåleri. Hennes storskaliga videoinstallation Parallax berättade om 
Hormuzsundet, om handel och sjöfart och olika stormaktsväldens dramatiska 
maktkamper i området genom historien.

Marja Helanders resor i norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland result-
erade i utställningen Tystnad, med laddade fotografier av inre och yttre land-
skap. Bländande skönhet och dystopisk miljöförstöring i en och samma bild 
problematiserade förhållandet mellan människa och natur. Civilisationskritik 
var också en av utgångspunkterna för Per Enokssons Skogen i mig; ett verk 
som intog torget mellan Bildmuseet och Konsthögskolan och som inkluderade 
en vedeldad bastu.

Maj månad bjöd traditionsenligt på examensutställning av Konsthögskolans 
masterklass. De fjorton nyexaminerade konstnärerna gav utställningen titeln 
Cultural Capital och några av verken kommenterade det europeiska kultur-
huvudstadsåret i Umeå. Våren bjöd också på originalbilder ur Årets svenska 
bilderbok – Anna Höglunds Om detta talar man endast med kaniner – en  
berättelse om utanförskap och en ung människas osäkrade tillvaro. 

En dag i juni stod det plötsligt ett träd utanför Bildmuseet, ett träd som inte 
funnits där tidigare. En knotig myrtall som krävde uppmärksamhet och talade 
till oss. En komposition av röster, sorgsen jojk, en mullrande renhjord och 
skällande hundar berättade undanträngda historier om platsen, om andra 
platser förbundna vid Umeälven och om människorna längs den. Carola 
Grahns platsspecifika ljudinstallation Vidderna ropa markerade den samiska 
närvaron i landskapet. Om undangömda historier berättade också Liselotte 
Wajstedt i filminstallationen The Lost One, där arvet från mor till dotter i tre 
generationer var verkets brännande fokus och smärtpunkt. 
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UTSTÄLLNINGAR /

Utställningen Right is Wrong, sommarens stora satsning på kinesisk konst, 
fyllde alla Bildmuseets salar. Närmare åttio konstverk berättade om framväxten 
av den samtida konstscenen i Kina, från 1970-talets kulturrevolution fram 
till idag. Konsthistoria och politisk historia sida vid sida demonstrerade hur 
kampen för konstnärlig frihet också är kampen för yttrandefrihet, ett tema 
som fördjupades i en heldagskonferens med inbjudna kinesiska konstnärer 
och andra internationella gäster. Right is Wrong var en samproduktion mellan 
Bildmuseet och M+ Museet för visuell kultur i Hongkong.

Tidig höst fick vi besök av det norska arkitektkollektivet FFB – Joar Nango, Ey-
stein Talleraas och Håvard Arnhoff – som tittade närmare på Umeås offentliga 
platser och reflekterade över hur de används, inspirerade av Deleuzes och 
Guattaris filosofiska begrepp “smooth space” och “nomadism”.

Kulturhuvudstadsåret på Bildmuseet avslutades med Rafael Lozano-Hemmers 
poetiska installationer där besökaren var en aktiv medskapare, designerduon 
Fernando och Humberto Campanas skog av lin och halm, Geir Tore Holms 
hyllning till renen och ljuset och Anders Sunnas explosiva och monumentala 
målning om gerillarenskötsel som överlevnadsstrategi.
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PROGRAMVERKSAMHET /2014

Bildmuseets programverksamhet under kulturhuvudstadsåret 2014 har varit 
särskilt rik och omfattande. Merparten av årets arrangemang har varit direkt 
knutna till aktuella utställningar: konstnärspresentationer, föreläsningar,  
visningar, workshoppar, rundabordssamtal, filmvisningar, musik-
framträdanden och poesibar i surrealismens tecken.

En del evenemang, som till exempel en temakväll om HBTQ-aktivism i Ryss-
land, i samarbete med Konstfrämjandet Västerbotten och Umeå Pridefestival, 
en föreläsning om Skönheten i matematik av matematikern Juliette Kennedy, 
Helsingfors universitet, i samarbete med Institutionen för matematik och 
matematisk statistik och en dansperformance arrangerad tillsammans med  
NorrlandsOperan har dock varit helt fristående i förhållande till museets  
utställningar. Programverksamheten har huvudsakligen varit förlagd till  
tisdagskvällar, lördagar och söndagar.

Året inleddes med en tre dagar lång invigning av kulturhuvudstadsåret på 
Bildmuseet med bland annat öppna visningar av museets fyra utställningar, 
presentationer av konstnären Katarina Pirak-Sikku, tal av Frankrikes ambas-
sadör Jean-Pierre Lacroix, vernissagemingel och konsert med Frida Hyvönen.

En serie arrangemang i samband med utställningen Leonor Fini / Pourquoi 
pas? dominerade vårens programverksamhet. Inbjudna experter gav person-
liga visningar av utställningen utifrån sina olika perspektiv, däribland konst- 
och modevetaren Andrea Kollnitz, Stockholms universitet, Ann-Sofi Noring, 
vice museichef, Moderna Museet, Anna Croon Fors, docent i informatik, 
Umeå universitet, bokförläggaren Jonas Ellerström, Elisabeth Mansén, profes-
sor i Historia, Stockholms universitet, konstvetaren Whitney Chadwick, San 
Francisco och Richard Overstreet, föreståndare för Leonor Finis arkiv i Paris. 
I mars inbjöd Littfest, Umeås internationella litteraturfestival och Bildmu-
seet till en kväll i surrealismens tecken med poesi, litteratursamtal, film och 
utställningsvisningar där filmaren Pamela Robertson Pearce, författaren Aase 
Berg, professor Birgitta Holm, författaren Helena Fagertun, samt poeterna 
Athena Farrokhzad, Sjón, Grace Nichols och Joh Tachibana medverkade.

Under året anordnades också program i anslutning till serien av åtta utställ-
ningar med verk av samiska konstnärer. Bland arrangemangen kan nämnas 
ett samtal mellan vetenskapsjournalisten Maja Hagerman och konstnären 
Katarina Pirak Sikku i hennes utställning Nammaláhpán, en föreläsning av för-
fattaren Ola Larsmo om rasbiologins historia, en föreläsning om samernas rätt 
till land och vatten av Patrik Lantto, professor och föreståndare för Centrum 
för samisk forskning (CeSam), Umeå universitet, bastubad i konstnären Per 
Enokssons svetthydda och en heldagskonferens om exploateringar i Sápmi 
med fokus på gruvnäringen i samarbete med Vaartoe/Cesam och Svenska 
Samernas Riksförbund. De medverkande konstnärerna presenterade sina 
utställningar vid vernissagerna.
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PROGRAMVERKSAMHET /

Familjefesten Barn sätter spår anordnades i maj i samarbete med Idéan och 
Kulturcentrum för barn och unga, Umeå kommun. Arrangemanget, liksom 
en seminariedag om självporträtt och konstpedagogik ingick i det tvååriga 
EU-projektet Contemporary Self Portraits, där Bildmuseet samarbetade med 
konsthögskolor i Finland, Estland, Lettland och Irland.

Höstens stora programsatsning var en serie i anslutning till utställningen 
Right is Wrong / Fyra decennier av kinesisk konst ur M+ Sigg Collection. Vid en 
heldagskonferens i september, Samtal om konstens villkor i Kina, medverkade 
konstnärerna Zhang Peili, Cao Fei och Liu Heung Shing samt Lars Nittve, 
museichef vid M+ i Hongkong, Uli Sigg, samlare av kinesisk samtidskonst, 
Pi Li chefsintendent vid M+ och Bildmuseets chef Katarina Pierre. Både  
Bildmuseets egen personal och inbjudna experter gav visningar av utställ-
ningen Right is Wrong, filmen Ai Weiwei / Never Sorry visades och arkitekten 
Ma Yansong, Beijing, föreläste om ny arkitektur i Kina. 

Bildmuseet deltog i konstfestivalen Survival Kit som ägde rum under hösten, 
med konstnärspresentationer, workshoppar, filmvisningar, debatter, kon-
serter och konstprojektet Umeå skafferi. Samarbetspartners var Verkligheten, 
Konsthögskolan, Vita kuben och Galleri Maskinen. 

En lördag i september arrangerades Pilgatans kulturmarknad som ett samar-
bete mellan Bokcafé Pilgatan, Kreativ Kollektiv, Verkligheten, ABF och 
Bildmuseet. I samband med öppnandet av designduon Campanas utställning 
Woods, föreläste Humberto Campana om Estudio Campanas arbete.

Forskningsdagarna vid Konstnärligt campus var ett öppet arrangemang där 
pågående forskningsprojekt presenterades. Dagarna var ett samarbete mellan 
Konsthögskolan, Designhögskolan, Arkitekthögskolan, HUMlab-X och Bild-
museet. 

Årets programverksamhet avslutades med Julmarknad på Pilgatan och Bild-
museet, i samarbete med Bokcafé Pilgatan, Verkligheten, Kreativ Kollektiv 
och ABF. Det omfattande programmet under 2014 möjliggjordes i första hand 
genom stöd från Umeå 2014 samt också genom samverkan med flera olika 
samarbetspartners som till exempel andra enheter vid Umeå universitet, 
Littfest – Umeås internationella litteraturfestival, Svenska Samernas Riksför-
bund, Idéan och Kulturcentrum för barn och unga, Umeå kommun, Moderna 
Museet, Verkligheten och NorrlandsOperan. För fullständigt program, se 
förteckning i slutet av verksamhetsberättelsen. 
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2014 gjordes en extra stor satsning på den pedagogiska verksamheten. Under 
året bjöd vi på öppna visningar, skolprogram, öppen bildverkstad, öppen 
kulturförskola, babyvisningar med måleri samt babyteater-föreställningar. Två 
konstpedagogiska projekt genomfördes under 2014: Contemporary Self-portraits 
och Uglycute / Hamnmagasinet. Båda dessa beskrivs närmare i kapitlet Projekt.

Bildmuseet har erbjudit gratis visningar för allmänheten på söndagar och  
onsdagar under året. En nyhet detta år var familjevisningar på lördagar kl 13.00 
där ett urval konstverk visas ur ett barnperspektiv. 

Intresset för bokade visningar och studiebesök var särskilt stort under kultur-
huvudstadsåret. Många kultur- och museitjänstemän, politiker, universitets-
personal, journalistgrupper, föreningar, företag och arbetsplatser från både 
Sverige och utlandet, passade på att göra studieresor till Umeå. Under året har 
Bildmuseet tagit emot 156 bokade vuxengrupper samt 50 studiebesök. 

Öppen bildverkstad på helgerna riktar sig till alla åldrar och ska inspirera till 
eget kreativt skapande. Under våren och hösten anordnades öppen bildverk-
stad varje lördag och söndag kl 12.00 - 17.00 under ledning av två pedagoger. 
Under sportlovet, påsklovet och höstlovet var bildverkstaden även öppen 
tisdagar till fredagar 12.00 - 16.00. Under sommaren var bildverkstaden be-
mannad av en pedagog på helgerna och de övriga dagarna fanns möjlighet för 
besökarna att prova kalligrafi efter skriftliga instruktioner.

Teman i bildverkstaden 2014:

Speglingar 
17 januari - 9 mars + sportlovet 
Spegelexperiment inspirerade av Thilo Franks installation The Phoenix is 
closer than it appears

Leonor Finis surrealistiska värld  
1 februari - 9 mars + sportlovet
Maskverkstad inspirerad av Leonor Fini / Pourquoi pas?

Bilderbok på Bildmuseet 
18 mars – 4 maj + påsklovet
Besökarna fick göra en egen enkel bok och skapa berättelser inspirerade 
av Årets svenska bilderbok / Om detta talar man endast med kaniner av Anna 
Höglund.

Samtida självporträtt
10 maj – 1 juni
Besökarna fick göra lerporträtt inspirerade av utställningen Samtida självporträtt

PEDAGOGIK OCH VISNINGAR / 2014
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Kalligrafi 
14 juni – 31 augusti 
Inspiration från Right is Wrong – fyra decennier av kinesisk konst ur M+ Sigg 
Collection.

Tryck på papper 
6 september – 12 oktober 
Inspiration från konstnären Ma Deshengs träsnitt ur utställningen Right is 
Wrong – fyra decennier av kinesisk konst ur M+ Sigg Collection.

Kreativ med mat
18 oktober - 2 november + höstlovet
Animation med iPads. Collage och skulptur med bönor, knäckebröd och pasta
Inspiration från utställningen Geir Tore Holm / Fughetta

Väva med överraskande material
3 november 2014 - 11 januari 2015
Med inspiration av Campanas utställning Woods, erbjöd vi en workshop med 
fokus på vävning och design. 

Tillsammans med Idéan (För- och grundskolans utvecklingscentrum, Umeå 
kommun) – fortsatte samarbetet med öppen kulturförskola på fredagar kl 
11.00 - 15.00 , vid 14 tillfällen under våren och vid 13 tillfällen under hösten. 
Öppen kulturförskola har letts av Tina Ångström-Jonsson, förskolepedagog 
från Idéan samt av Maria Sundström, frilansande konstpedagog. Öppen kul-
turförskola har varit välbesökt av föräldralediga med små barn med ca 30-50 
vuxna och barn per tillfälle. 

Vid tre tillfällen under våren och tre tillfällen under hösten erbjöd Bildmu-
seet babyvisningar och måleri med ätbar färg ledda av Maria Sundström, 
frilansande konstpedagog. Alla tillfällen var fullbokade. 10 vuxna och 10 barn. 
17 - 24 februari samarbetade Bildmuseet med Ögonblicksteatern, som förlade 
premiären plus fem föreställningar av babyteatern Här är jag! till bildverk-
staden. Pjäsen var inspirerad av bilderböcker och nya bilder av Stina Wirsén. 
Barnen fick först se teater och sedan delta i babymåleri. De sex gratisföreställ-
ningarna var samtliga fullbokade och fick en hel del mediauppmärksamhet.
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Under 2014 har Bildmuseet tagit emot 150 bokade skolklasser från förskolor, 
grundskolor och gymnasium. Medräknat är också ett antal grupper vuxen-
studerande från folkhögskolor och kurser i Svenska för invandrare. De har 
erbjudits visning av pågående utställningar samt ibland också bildverkstad 
med olika teman kopplade till utställningarna. Under hösten 2014 (v. 45 - 50) 
genomförde sex studenter från Estetiska ämnen i lärarutbildningen Bild 2, 
didaktisk praktik i Bildmuseet. De planerade och genomförde visningar och 
workshoppar för 10 besökande skolklasser. 

Teman skolprogram 2014:

Speglingar med Thilo Frank
21 januari - 27 februari 
Spegelexperiment
Målgrupper: förskolan och lågstadiet

Leonor Finis surrealistiska värld
4 - 27 februari 
Djuriska masker och surrealism. 
Målgrupper: mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet i ämnen som bild, svenska/
litteratur

Katarina Pirak Sikku och den svenska rasbiologin
4 februari- 11 april 2014
Samtal i utställningen.
Målgrupper: högstadiet och gymnasiet i ämnen som bild, historia, samhälls-
kunskap

Bilderbok på Bildmuseet – Om detta talar man endast med kaniner
18 mars - 30 april
Bokverkstad och bildberättelser på collagevägg.
Målgrupper: Förskola, förskoleklass, lågstadiet i ämnen som bild och svenska

Samtida självporträtt
13 - 29 maj 2014
Självporträtt i lera. 
Målgrupper: skolprogrammet kunde anpassas till alla åldrar

Kina på Bildmuseet
26 augusti – 9 oktober
Inspiration från utställningen Right is Wrong som presenterade kinesisk 
samtidskonst från 1970-talet fram till idag. Samtal om Kinas politiska historia, 
yttrandefrihet och gränser inom konsten och samhället.  I den praktiska work-
shoppen erbjöds tryck på papper.
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Campanas
4 november – 19 december 
Inspiration från de brasilianska designbröderna Humberto och Fernando 
Campanas sätt att använda vardagliga material på nya överraskande sätt i 
utställningen Woods. 

Var kreativ med mat
18 oktober –2 november + höstlovet
Animation med iPads, collage och skulptur
Inspiration från utställningen Geir Tore Holm / Fughetta

Skuggor och ljus
4 november – 18 december 
Skolprogrammet inspirerades av utställningen A Draft of Shadows av den 
kanadensisk-mexikanske konstnären Rafael Lozano-Hemmer.
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Tillsammans med Västerbottens museum var Bildmuseet värd och arrangör 
för den nationella konferensen Museernas vårmöte som varje år anordnas av 
Riksförbundet Sveriges museer. Med anledning av kulturhuvudstadsåret valde 
man att förlägga konferensen till Umeå och utöka samarbetet med Riksantik-
varieämbetet. Konferensen Tell me more – nya berättelser, nya vägar genom-
fördes 8 - 10 april på Umeå Folkets Hus, Västerbottens museum, Bildmuseet 
och Konstnärligt campus. Ca 500 personer deltog från museer, konsthallar 
och kulturmiljövårdsenheter runt om i landet.

Riksutställningar arrangerade Samtidskonstdagarna 2 - 3 oktober 2014 i sam-
arbete med Bildmuseet. Syftet med denna årliga, riksomfattande konferens 
är att samla alla som arbetar med samtidskonst i Sverige, kring ett angeläget 
tema och att skapa en plattform för nätverkande. Bildmuseet var värd och 
samarbetspart i planeringen av programmet och dess innehåll. Konferensen 
ägde rum på Konstnärligt campus och ca 130 personer deltog. Deltagarna var 
framförallt tjänstemän verksamma på museer, konsthallar, konstkonsulenter, 
konstadministratörer och konstnärer. Konferensens titel var Fluid Encounters 
between Art & Science och i form av föreläsningar och panelsamtal presen-
terades erfarenheter från projekt mellan konst och vetenskap. Internationella 
exempel från MIT i Boston och partikelfysiklaboratoriet i Cern presenterades 
sida vid sida med gränsöverskridande projekt vid Umeå universitet.

Nätverket Survival Kit är ett samarbete mellan konstnärliga aktörer i Umeå 
och Riga som startade inför det gemensamma kulturhuvudstadsåret 2014. 
Frågor som Vart är vi på väg? Vilka förutsättningar finns för överlevnad i vår 
region? Vilka strategier behöver vi? togs upp av festivalerna i båda städerna.

Närmare fyrtio projekt visades under Survival Kit-festivalen i Umeå 20 septem-
ber - 19 oktober av deltagande konstnärer från när och fjärran. Flera av verken 
producerades på plats och genom att flera av dem visades i byggnader som 
inte tidigare använts för konst fanns förhoppningen om att nå en ny publik. 
I festivalen ingick även seminarier, filmvisningar, publika samtal, guidade 
turer och workshoppar.

Bildmuseet medverkade i planering och genomförande av festivalen och 
bidrog bl.a med konstprojektet Umeå skafferi.

Verkligheten var initiativtagare till Survival Kit, och projektet drevs i nära 
samarbete med Bildmuseet, Vita Kuben, Konsthögskolan i Umeå och Konst-
främjandet i Västerbotten. 

PROJEKT /

MUSEERNAS VÅRMÖTE

SAMTIDSKONSTDAGARNA

SURVIVAL KIT



PROJEKT /

Moderna Museet och Bildmuseet beslutade att genomföra ett konstpedago-
giskt projekt under det europeiska kulturhuvudstadsåret i Umeå, som en del 
i Museum, museum ett utvecklingsprojekt för konst och lärande. Konstnären 
Jonas Nobel från konstnärs- och arkitektkollektivet Uglycute arbetade under 
hösten 2014 tillsammans med en grupp ungdomar på Hamnmagasinet – ung-
domens hus i Umeå. Tillsammans tog de fram idéer för nya möbler i Hamn-
magasinet, bland annat en ny scen och en back-drop till Hamnmagasinets 
kafé, ungdomshusets hjärta. Där ska också de nya arbetsborden stå, liksom en 
möbel för TV-spel. Möblerna speglar de många aktiviteter som ungdomarna 
ägnar sig åt: musik, poesi, nycirkus och kreativt skapande i olika former. 
Resultatet visades i en utställning på Bildmuseet 22 november - 7 december. 
Möblerna har sedan flyttats till Hamnmagasinet. 

Syftet med projektet har varit att ta emot och uppmuntra ungdomarnas 
tankar och idéer om vår tids konst och museet som plats. Dessutom har  
ambitionen varit att ge ungdomarna kunskap om konstnärliga processer – 
och om vad konst kan vara.

Under hösten 2014 avslutades det tvååriga EU-projektet Samtida självporträtt 
(Contemporary Self-Portraits) där Bildmuseet samarbetat med Åbo konst-
akademi, Finland; The Estonian Academy of Arts, Estland; International 
Summer School of Photography, Lettland; och National College of Art and 
Design, Irland. Tillsammans utvecklade vi konstpedagogiska metoder för att 
arbeta med självporträtt gentemot olika målgrupper.

Som ett delprojekt inom Samtida självporträtt genomförde Bildmuseet tillsam-
mans med Idéan (För- och grundskolans utvecklingscentrum, Umeå kommun) 
en stor satsning på fortbildning av förskollärare i Umeå kommun. Delprojektet 
Barn sätter spår startade med en inspirations- och planeringsfas hösten 2013. 
Genomförande och avslutning skedde under 2014. De förskollärare som del-
tog fick välja mellan olika workshoppar som inspirerade till nya och annorlunda 
sätt att jobba med självporträtt tillsammans med små barn. Bildmuseet erbjöd 
tre olika teman på workshoppar vid 9 tillfällen där totalt 130 förskollärare 
deltog. Lärarna fortsatte sedan att arbeta med självporträtt med barnen på 
sina respektive förskolor. 

Syftet med projektet var också att synliggöra de yngsta barnens kreativitet och 
skapande i det offentliga rummet i Umeå. 50 förskolor arrangerade utställningar 
runt om i Umeå med omnejd – på bibliotek, vårdcentraler, i butiker och utan-
för förskolorna. Projektet avslutades med en stor familjefest den 24 maj, då 
Bildmuseets kreativa bildverkstad flyttade utomhus och barn och vuxna bjöds 
in att skapa självporträtt i många olika tekniker. Detta var ett öppet arrangemang, 
men alla deltagande förskolor var särskilt inbjudna.

Sammanlagt deltog cirka 500 förskollärare och dagbarnvårdare från över 
40 förskolor i fortbildningen. I förlängningen har Barn sätter spår nått drygt 
2000 barn i Umeå kommun.

UGLYCUTE /  
HAMNMAGASINET
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2014 PROJEKT /

Under våren publicerade Bildmuseet en trycksak som berättade om tre av de 
workshoppar som förskollärarna genomförde i bildverkstaden. Trycksaken 
ingår i slutpublikationen för EU-projektet Contemporary Self-portaits, som blir 
klar våren 2015. 

Fredag 9 maj var Bildmuseet värd för ett slutsymposium om projektet Sam-
tida självporträtt. På plats fanns representanter för alla samarbetsparterna. 
Under eftermiddagen höll Elina Brotherus, fotokonstnär från Finland, en 
presentation om hur hon jobbar med självporträtt. Deltagarna kunde välja 
olika workshoppar ledda av Pia Barsch, konstnär, Finland och Vesa Aaltonen, 
fotograf, Finland. Ca 60 personer deltog i symposiet. Förutom de tillresta EU-
samarbetsparterna deltog bildlärare, konstnärer och studenter från Umeå och 
den närliggande regionen. 

Lördag 10 maj höll Elina Brotherus, fotokonstnär, en längre workshop för en 
grupp föranmälda konstnärer och bildlärare och studenter. Under dagen höll 
Vesa Aaltonen också en fotoworkshop för allmänheten – en fotostudio där den 
som ville kunde ta sitt eget självporträtt.

Slutsymposiet genomfördes av Bildmuseet i samarbete med projektdeltagarna 
i de övriga länderna samt Region Västerbotten, Estetiska ämnen i lärarutbild-
ningen vid Umeå universitet samt Idéan, Umeå kommun.

Den 8 maj - 8 juni visades en utställning i bildverkstaden och balkongen som 
presenterade projektet Samtida självporträtt. I utställningen visades fotografi, 
skulptur, collage och bildspel från de workshoppar som hållits på fem platser 
i Europa.
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UTSTÄLLNINGSTURNÉER /

Under 2014 har vandringsutställningen Serier från norr turnérat mellan  
bibliotek i Västerbottens län. Utställningen presenterar åtta serietecknare  
med olika bild- och berättarstilar. De har alla anknytning till norra Sverige  
och i några av utställningens verk finns det norrländska med i berättelsen.  
Vandringsutställningen var en mindre version av den som visades 17 maj - 13 
oktober 2013 på Bildmuseet. 

Deltagande serietecknare var: Max Andersson, Gerd Aurell, René Engström, 
Anneli Furmark, Armita Ghazinezam, Joanna Hellgren, Mats Jonsson och  
Sofia Karlström. På de olika biblioteken erbjöds konstpedagogisk verksamhet 
för skolklasser och allmänhet. 

Serier från norr producerades av Bildmuseet i samarbete med Skellefteå  
konsthall och tecknaren Jonas Lidström Isegrim.

Turné i Skellefteå kommun:
Ursvikens bibliotek: 2 december 2013 - 2 januari 2014
Byske bibliotek: 7 januari - 7 februari 2014
Jörns bibliotek: 10 februari - 10 mars 2014
Bureå bibliotek: 11 mars - 11 april 2014
Lövånger bibliotek: 14 april - 14 maj 2014
Skellefteå stadsbibliotek: 19 maj - 19 juni 2014

Turné i övriga delar av Västerbottens län:
Vilhelmina Bibliotek: 5 - 13 september 2014
Saxnäs Ricklundgården: 15 - 27 september 2014
Lycksele Kulturmånad: besök av serietecknare, föreläsning/workshop:
29 september - 26 oktober 2014   
Åsele bibliotek: 27 oktober - 21 november 2014
Robertsfors bibliotek: Besök av serietecknare: 28 november - 20 december 2014

Utställningen 66º Nord: l’attitude Suedoise. Identitet i förändring – fem samtida 
samiska röster som visades på Svenska institutet i Paris under våren 2014 pre-
senterade verk av fem samtida konstnärer med samisk bakgrund som i måleri, 
fotografi, film och installation gestaltade historiska och samtida frågor. Medver-
kande konstnärer var Joar Nango och Silje Figenschou Thoresen, Katarina Pirak 
Sikku, Anders Sunna och Liselotte Wajstedt. Utställningen var resultatet av ett 
samarbete mellan Bildmuseet och Svenska institutet i Paris.

Utställningen ingick i Svenska institutets satsning med utställningar, konserter, 
möten, debatter och konferenser med anledning av kulturhuvudstadsåret i 
Umeå. Ett samarbete mellan Svenska ambassaden, Svenska institutet, Visit-
Sweden, Business Sweden och Umeå2014.

SERIER FRÅN NORR 

66º NORD: L’ATTITUDE 
SUEDOISE
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2014 UTSTÄLLNINGSTURNÉER  /

Omvandlingen av staden Kiruna och dess nära koppling till gruvan då och nu 
var temat för utställningen Kirunatopia / I skuggan av framtiden som visades 
på Bildmuseet våren 2012. Tolv internationella och svenska konstnärer hade 
bjudits in att skapa nya verk som reflekterade sociala förändringarna och 
omvandlingen av stadsrummet och landskapet i Kiruna. Utställningen som 
initierades av Goethe-Institut Schweden var ett samarbete mellan Bildmuseet, 
Goethe-Institut Schweden och Konsthall C i samarbete med Kiruna kommun 
och Konsthögskolan, Umeå universitet. 

I november 2014 gick Kirunatopia vidare till Kunsthaus Dresden där den visades 
i en ny version med tillägg av ett antal nya verk samt inlån ur konstsamlingen 
Sammlung des Kunstfonds / Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Återigen 
berörde utställningen den aktuella debatten om relationen mellan konst, 
industriella landskap, resurser och demokrati och denna gång drogs paralleller 
mellan malmbrytningen i Kiruna och brunkolsbrytningen i Lausitz, inte långt 
från Dresden, som Vattenfall bedriver. 

Utställningen visades i Dresden 21 november 2014 – 15 mars 2015, under 
titeln Kirunatopia – Kunst zu Landschaft und Ressourcen im 21. Jahrhundert in 
Nordschweden und in der Lausitz (Kirunatopia – konst i relation till landskap och 
resurser på 2000-talet i norra Sverige och Lausitz). Den var ett samarbete mellan 
Kunsthaus Dresden, Goethe-Institut Schweden och Bildmuseet med stöd av 
Kunstfonds des Freistaates Sachsen, Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, 
Kulturrådet och IASPIS.

Medverkande konstnärer:
Lara Almarcegui (Rotterdam), Lucio Auri (Berlin), Agneta Andersson (Kiruna), 
Jürgen Bergbauer, Dave Hullfish Bailey (Los Angeles), Haifische Dresden 
Süd-West (Susanne Hampe, Birgit Schuh, Lisa Stagge, Christoph Rodde), 
Klara Hobza (Berlin), Geir Tore Holm och Sossa Jørgensen (Skiptvet), Lina Issa 
(Amsterdam), Matthias Jackisch (Dresden), Ingela Johansson (Stockholm), 
Gerda Lepke, Britta Marakatt-Labba (Övre Soppero), Jürgen Matschie, Heide 
Nord (Leipzig), Barbara Raetsch, Grit Ruhland (Dresden, Weimar), Götz Schlötke, 
Boris Sieverts (Köln), Ingo Vetter (Bremen), Liselotte Wajstedt (Kiruna) och 
Florian Zeyfang (Berlin).

KIRUNATOPIA /
I SKUGGAN AV FRAMTIDEN 

17



PUBLIKATIONER /

LEONOR FINI / 
POURQUOI PAS?

SHAHZIA SIKANDER /
PARALLAX

RIGHT IS WRONG /

Leonor Finis (1907-1996) mångsidiga konstnärskap presenterades för första 
gången för en svensk och nordisk publik på Bildmuseet våren 2014. Ett hund-
ratal verk hade lånats in från 15 olika ägare i Europa och USA. I anslutning 
till utställningen publicerades boken Leonor Fini / Pourquoi pas?, med ett rikt 
bildmaterial och flera tidigare opublicerade texter av Leonor Fini. Dessutom 
nyskrivna bidrag av poeten och författaren Lasse Söderberg, konstvetaren  
och kuratorn Anna Rådström, samt kuratorerna Brita Täljedal och Cecilia  
Andersson, Bildmuseet. Översättningarna från franska till svenska och  
engelska gjordes av Jonas Ellerström och Lars-Håkan Svensson. Boken gavs ut 
med stöd av Umeå2014 och den lanserades och presenterades i september på 
Bokmässan i Göteborg.

Språk: Svenska och engelska
ISBN: 978-91-7601-106-5 (179 s)

Shahzia Sikanders konstnärskap presenterades för första gången för en skan-
dinavisk publik på Bildmuseet våren 2014. Till utställningen producerades en 
katalog: Shahzia Sikander / Parallax med nyskrivna texter av Cecilia Andersson, 
kurator Bildmuseet, John Zarobell, universitetslektor i internationella studier 
vid University of San Francisco samt en intervju med konstnären av Claire 
Brandon, doktorand i konst- och arkitekturhistoria vid Institute of Fine Arts, 
New York University.

Språk: Svenska och engelska.
ISBN: 978-91-7601-033-4  (29 s) 

Utställningen Right is Wrong / Fyra decennier av kinesisk konst ur M+ Sigg Col-
lection visade kinesisk konst från fyra decennier och presenterade samtids-
konstens explosionsartade framväxt i Kina. Utställningen som omfattade när-
mare 80 konstverk var resultatet av ett samarbete mellan Bildmuseet och M+ 
Museet för visuell kultur i Hongkong. I utställningens rikt illustrerade katalog 
ger kurator Pi Li en konsthistorisk översikt över den kinesiska samtidskons-
tens utveckling. Här presenteras också en tidslinje där historiska och politiska 
händelser i Kina kan läsas mot viktiga händelser inom konstområdet. Till denna 
katalog bidrar också Uli Sigg, vars privata samling utgör förutsättningen för 
denna utställning, med en personlig reflektion kring det egna samlandets 
drivkrafter och mål. Katalogen inleds av ett gemensamt förord av kuratorerna 
Katarina Pierre, museichef Bildmuseet och Lars Nittve, museichef M+.

Språk: Svenska och engelska.
ISBN: 978-91-7601-063-19 (Svensk upplaga) (157 s)
ISBN: 978-91-7601-062-4 (Engelsk upplaga) (157 s)
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2014 PUBLIKATIONER /

I april 2014 lanserades boken Konstvandring på Umeå universitet. En guide till 
konsten på campus som presenterar ett sextiotal av de ca 1 200 konstverk 
som tillförts Umeå universitets campus under snart 50 år. Konstguiden är rikt 
illustrerad med nytagna fotografier och konstverken beskrivs i förhållande till 
omgivande miljö och arkitektur. Verken presenteras i en ordningsföljd som 
möjliggör en sammanhängande promenad. Boken producerades av Bildmuseet, 
KIR, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Akademiska Hus och 
Statens konstråd i anslutning till att Umeå var Europas kulturhuvudstad 2014. 

De flesta texterna i boken är skrivna av Brita Täljedal, intendent på Bildmuseet 
och konsthandläggare på Umeå universitet, och konstvetaren Ann-Catrine 
Eriksson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Dessutom ingår texter 
av Lenita Berggren, bibliotekarie på Umeå universitetsbibliotek, och konst-
vetaren Ivar Tornéus. Avslutningsvis finns en essä av konstvetaren Katrin Sten, 
som beskriver utvecklingen av miljön på campus genom dess arkitektur. 
Huvudfotograf var Gouwei Yang, Statens konstråd. Konstguiden är också till-
gänglig som webb-app för mobiltelefoner, via QR-koder på orienteringskartor 
på campus eller via adressen www.umu.se/konstguide

Språk: Svenska och engelska
ISBN: 978-91-7601-035-8 (Svensk upplaga) (119 s)
ISBN: 978-91-7601-046-4 (Engelsk upplaga) (119 s)

KONSTVANDRING PÅ  
UMEÅ UNIVERSITET 
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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, Umeå Kommun, Verkligheten, Vita kuben NorrlandsOperan 
och Museum Anna Nordlander. 

Med anledning av kulturhuvudstadsåret fördubblade Konstnärsnämnden 
sina insatser för residensprogrammet i Umeå. Därmed kunde fyra konstnärer 
bjudas in till vistelser i Umeå under året: OHYA Rica ( Japan), Mark Salvatus 
(Filippinerna), Akram al Halabi (Österrike/ Golanhöjderna) och Agnieszka 
Kozlowska (Polen). Alla iaspisstipendiater deltog i konstfestivalen Survival Kit 
och de gav också offentliga presentationer av sina projekt.

IASPIS / 
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Mediabevakningen av Bildmuseet har varit fortsatt positiv och högre än 
någonsin under 2014, det europeiska kulturhuvudstadsåret i Umeå. 

Svensk tryckt dagspress, fackpress och nyhetsbyråer har under året publicerat 
minst 478 artiklar där Bildmuseet omnämns, en ökning med 36 % från 2013. 
Lägger man till artiklar som har publicerats i de svenska webbtidningar som 
bevakas blir summan 916 (källa: Retriever). 

Nyhetsbyrån TT förmedlade nio artiklar om Bildmuseet i riks- och regional-
press över landet, vilket är en halvering jämfört med året innan. Trots det 
har minst 246 artiklar om Bildmuseet tryckts och fått spridning i övriga delar 
av landet, från Norrbottens-Kuriren i norr till Trelleborgs Allehanda i söder, 
18% mer än förra året. Vi har nämnts i sammanlagt 16 artiklar i de två största 
dagstidningarna, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Nästan hälften av de tryckta artiklarna har kunnat läsas i regionalpressen, 
vilket är en något större andel än året innan. De regionala tidningarna, särskilt 
Västerbottens-Kuriren, har tillsammans med Sveriges Radio burit ett stort 
ansvar för att bevaka kulturen under kulturhuvudstadsåret. 

Störst spridning av årets utställningar fick Right is Wrong (66 svenska artiklar 
i tryck), Katarina Pirak Sikku / Nammaláphán (47 svenska artiklar i tryck) och 
Leonor Fini / Pourqoui pas? (36 svenska artiklar i tryck). De höga siffrorna 
förklaras av TT Spektra har valt att lyfta dessa utställningar i artiklar som 
spreds tidningar över hela landet. 

Bevakningen i utländska medier har ökat under 2014. Ämnet för årets inter-
nationella artiklar är ofta det europeiska kulturhuvudstadsåret i Umeå och 
de utställningar som Bildmuseet visade i samband med invigningen av det. 
Nämnas kan också att kinesiska tidningar har rapporterat om Right is Wrong, 
att nyheten om Bildmuseets hederspris från juryn för European Museum of the 
Year har spridits i flera länder och att Campanas platsspecifika installation på 
Bildmuseet har fått större internationell än nationell uppmärksamhet. Fransk 
teve sände ett inslag från Bildmuseets utställning Leonor Fini / Pourquoi pas? i 
programmet Télématin.

Inslag i etermedia kan inte räknas via vår bevakningstjänst, men sökningar på 
de stora medieföretagens webbplatser visar ett 20-tal omnämnanden i radio 
och lika många i teve. Flera av dessa inslag och recensioner gick i Kulturradion 
respektive Kulturnyheterna SVT och sändes därmed i hela landet. 

Slutligen, nära 80% av Bildmuseets medieflöde sker i sociala medier. Besökare 
från när och fjärran har rapporterat om Bildmuseets utställningar i tusentals 
inlägg i bloggar, twitter, instagram och facebook. 

MEDIA / 2014
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Tisdag   11-20
Onsdag-Söndag  11-18
Måndag  Stängt

Januari  7.135
Februari  12.695
Mars  13.112
April  8.926
Maj  10.473
Juni  8.302
Juli  6.535
Augusti  7.201
Sepember 7.642
Oktober  9.249
November 9.687
December 5.469

Totalt 106.426 besökare år 2014

ÖPPETTIDER / BESÖKSSTATISTIK 

ÖPPETTIDER

BESÖKS-
STATISTIK
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EKONOMI / STYRELSE2014

Bildmuseets intäkter uppgick 2014 till 30,5 Mkr. Umeå universitet bidrog med 
10,6 Mkr varav 1,9 Mkr i ett särskilt åtagande från Utbildningsdepartementet. 
Ur en hyresrabatt från Balticgruppen Design AB satsade universitetet ytter-
ligare 6,4 Mkr på uppbyggnaden av Bildmuseets verksamhet, och därutöver 
1,2 Mkr ur Balticgruppens tidigare donation (2007) till Umeå universitet. 
Från Kulturdepartementet har Bildmuseet ett årligt stöd på 0,7 Mkr. Externa 
bidrag – från Umeå Kommun 5,0 Mkr, Umeå Kommun (projektbidrag) 2,7 Mkr, 
Kulturkontakt Nord (projektbidrag) 0,2 Mkr, Pro Suezia Foundation (projekt-
bidrag) 0,2 Mkr. Mindre bidrag erhölls även från Dutch Culture Center for 
International Cooperation och EU. Periodiserade externa medel (bidrag från 
föregående år som använts under 2014) bidrog till intäkterna med 1,2 Mkr. 
Intäkter från försäljning uppgick till 2,2 Mkr, varav 1,5 Mkr är försäljning i 
shopen, visningar och uthyrning av Flexhallen. 0,7 Mkr är vidarefakturerade 
kostnader, d v s ersättning från samarbetspartners för kostnader som 
Bildmuseet stått för i gemensamma projekt.

Kostnaderna under 2014 uppgick totalt till 33,5 Mkr varav personalkostnader 
samt arvoden till konstnärer och föreläsare 12,0 Mkr, lokalkostnader 7,7 Mkr, 
avskrivningar 0,7 Mkr, universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 0,7 
Mkr och driftskostnader 12,4 Mkr.

Årsbokslutet uppvisade därmed ett resultat för 2014 på -3,0 Mkr. Kvarvarande 
medel, efter årets underskott och efter avdrag för framtida avskrivnings-
kostnader, uppgår till 0,2 Mkr.

Dan Brändström, Stockholm, ordförande
Anders Berglund, studeranderepresentant Umeå studentkår
Anna Croon Fors, samhällsvetenskaplig fakultet
Marcus Lagebrant, studeranderepresentant Umeå studentkår
Leonela Lilja, studeranderepresentant Umeå studentkår
Erik Lundgren, medicinsk fakultet
Anders Lundin, teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Maria Löfgren, lärarhögskolan
Marie-Louise Rönnmark, representant från Umeå kommun
Sara Sandström, Galleri Andersson/Sandström
Eva Skåreus, humanistisk fakultet
Ina Wede, studeranderepresentant Umeå studentkår

EKONOMI

STYRELSE
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PERSONAL / 

Bildmuseets personal består vid årets slut av 

Katarina Pierre, museichef
Cecilia Andersson, museiintendent
Mattias Andersson, museiassistent/museivärd
Olle Ebgen-Ljungblad, museitekniker (projektanställd)
Jonas Holmberg, museivärd (tjänstledig)
Sofia Johansson, museiintendent (tjänstledig)
Karin Jonsson, museipedagog
Lisa Lundström, museiintendent pedagogik
Denise Mångsén, museipedagog
Emma Mårtensson, museivärd (vikarie)
Karin Nordbrandt, museivärd (vikarie)
Magnus Olofsson, museitekniker (tjänstledig)
Pierre Persson, museivärd
Maja Sandow, administratör
Brita Täljedal, museiintendent
Helena Vejbrink, kommunikatör
Martina Wolgast, museivärd
Polly Yassin, museivärd

Under året har även visstidsanställda/timarvoderade museipedagoger,  
museivärdar och tekniker arbetat vid Bildmuseet.

PERSONAL
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Stéphane Couturier / Smältpunkt
t.o.m - 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 
landskap, 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 som är resultatet av hans fotografiska studier i Chandigarh, 
Brasilia, Barcelona och Havanna. Genom en noggrann procedur har två 
negativ smälts samman till en bild. Resultatet ger 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 
Foundation i Kraichtal, Tyskland.

Utställningen producerades av Bildmuseet.

/

Thilo Frank 
2014/01/19 - 2014/03/16

Thilo Franks spegelinstallation The Phoenix is closer than it appears fyllde  
en sal i Bildmuseet. Med sitt stora format var verket ett påtagligt objekt men 
samtidigt upplevdes det som närmast osynligt, som en reflektion av sin 
omgivning. Utställningsrummet blev på samma gång en fysisk plats och en 
spegling. 

Även installationens insida utmanade våra sinnen; ett gränslöst rum av 
oändliga speglingar och en ensam gunga i kubens mitt. När man gungade 
fick desorienteringen full effekt. Väggar, tak och golv försvann i en rumslig 
centrifugal rörelse och kroppen tycktes försvinna ut i en oändlig rymd. Thilo 
Frank gjorde också ett platsspecifikt verk för Bildmuseets stora fönsterparti 
på receptionsplan.

Thilo Frank är född 1978 i Waiblingen, Tyskland, och numera bosatt och 
verksam i Berlin. Det här var hans första utställning i Sverige.

Utställningen producerades av Bildmuseet.

UTSTÄLLNINGAR

2014
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Andreas Johansson / Place Position
2014/01/19 - 2014/02/16

Andreas Johansson skapade ett nytt verk för Bildmuseet, ett popup-
landskap i storformat av isärklippta fotografier sammanfogade till en ny 
helhet. Det illusoriskt tredimensionella landskapet återgav ett förfallet, 
övergivet område. En fiktiv plats som relaterade till tidigare verkliga hän-
delser och verksamheter men som var helt konstruerad – en oåtkomlig, 
hemlighetsfull miljö mellan verklighet och dröm. Andreas Johansson har 
tidigare presenterat sina landskap i form av popup-böcker, där motiven 
vecklas ut när pärmarna öppnas.

Andreas Johansson är född 1977, bosatt och verksam i Malmö. Efter 
studier på Konsthögskolan i Malmö har han deltagit i utställningar bland 
annat i Stockholm, Malmö, Köpenhamn, Arles och Hannover.

Utställningen producerades av Bildmuseet.

/

Leonor Fini / Pourquoi pas?
2014/01/31 - 2014/05/11

Bildmuseet presenterade den italiensk-franska konstnären Leonor Finis 
(1907–1996) mångsidiga konstnärskap för första gången i Norden. Fini 
var en uppmärksammad personlighet i europeiskt kulturliv under mitten 
av 1900-talet. Hennes konst utmanade normer och ifrågasatte gränser 
– mellan kvinnligt och manligt, myt och verklighet, medvetenhet och 
det omedvetna. Hon gick demonstrativt sin egen väg och hennes arbete 
utmärks av ett radikalt, konsekvent och individuellt förhållningssätt. Hon 
rörde sig i surrealistkretsar, deltog i surrealisternas utställningar samti-
digt som hon markerade avstånd från gruppens ledare André Breton och 
hans dominerande inställning. 

Utställningen omfattade ett hundratal arbeten från 1930-, 40- och 50-tal-
en: måleri, teckningar, objekt, bokillustrationer, iscensatta porträttfoto-
grafier och kostymskisser för teater, balett och opera. Verken lånades in 
från privata samlare och museer i Europa och USA. 

Utställningen producerades av Bildmuseet med stöd av Umeå2014

UTSTÄLLNINGAR /
FULLSTÄNDIGT PROGRAM
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Katarina Pirak Sikku / Nammaláhpán
2014/01/31 - 2014/04/20

Kan sorg ärvas? frågade sig Katarina Pirak Sikku när hon började studera 
rasbiologiska institutets undersökningar av samer från 1900-talets första hälft. 
Hon granskade arkivmaterial och intervjuade människor som blev utsatta 
för fotografering, mätning och införda i rasbiologiska institutets listor. Hon 
intervjuade också deras släktingar för att ta reda på hur händelserna satt spår 
som märks än idag. På Bildmuseet presenterade hon sin konstnärliga gestalt-
ning av materialet i form av teckningar, fotografier, installationer och texter. 
Utställningen nominerades till Dagens Nyheters kulturpris.

Katarina Pirak Sikku (f. 1965) är utbildad vid konsthögskolan i Umeå och 
numera bosatt i Jokkmokk. Hennes verk har bland annat visats på Korundi, 
Rovaniemi 2012; Grafikens hus, Mariefred, 2012; Museo de Arte Moderno de 
Medellín, Colombia, 2011; och Árran lulesamisk senter, Drag, Norge, 2011.

Utställningen producerades av Bildmuseet med stöd av Umeå2014 och 
Kulturkontakt Nord.

/

Marja Helander / Tystnad
2014/02/23 - 2014/04/27

I Marja Helanders suggestiva fotografier och videor spelas huvudrollen av det 
nordliga landskapet och dess speciella levnadsförhållanden. I hennes separat-
utställning på Bildmuseet mötte vi snölandskap, bergklädda horisontlinjer 
och karga vidder. Ljusets olika nyanser, mörkrets djup och ensamma fabriks-
byggnader förmedlade förtrollande stillhet men också oro. Vad ska hända 
med de förorenade industrilandskapen? Hur passar människan in i denna 
miljö?

Marja Helander (f. 1965) bor och arbetar i Helsingfors, Finland. Hennes 
arbeten kretsar ofta kring den egna identiteten i gränslandet mellan finsk 
och samisk kultur och i mötet mellan samtida och traditionell kultur. Hennes 
bilder har bland annat visats på National Gallery of Canada, Ottawa, 2013; 
Northern Photographic Center, Uleåborg, 2012 och Photographic Gallery Hip-
polyte, Helsingfors, 2010. 

Utställningen producerades av Bildmuseet med stöd av Umeå2014 och  
Kulturkontakt Nord.
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Årets svenska bilderbok
2014/03/16 - 2014/05/04

Anna Höglunds Om detta talar man endast med kaniner utsågs till årets 
svenska bilderbok i 2013 års utgivning. I samband med att författaren tog 
emot utmärkelsen under Littfest 2014 presenterades originalbilderna till 
boken i en utställning på Bildmuseet. Om detta talar man endast med kaniner 
är en berättelse om utanförskap, känslighet och vuxenblivandets mörkare 
tankar. Med poetisk text och bilder som kombinerar måleri, fotografi och  
kollageteknik skildrar Anna Höglund en ung människas upplevelse av att 
vara annorlunda och inte riktigt höra hemma i sig själv.

Bakom utmärkelsen Snöbollen – Årets svenska bilderbok står Krumelur – 
Föreningen för unga ord i norr i samarbete med Umeå2014, Astrid Lindgrens 
stiftelse Solkatten, Kulturföreningen Pilgatan, Länsbiblioteken i Västerbotten 
och Västernorrland, Littfest och Bildmuseet.

Utställningen producerades av Bildmuseet. 

/

Shahzia Sikander / Parallax
2014/03/30 - 2014/05/18

Shahzia Sikander utgår i sin konst från indisk-persiskt miniatyrmåleri men 
utmanar dess strikta regler. Hon experimenterar med skala och medier 
som video, animation och väggmålning. Tillsammans med målningar och 
teckningar ingick Sikanders senaste videoinstallation Parallax i utställningen 
på Bildmuseet. Den stora installationen av hundratals digitalt animerade teck-
ningar handlade om handel och sjöfart i Hormuzsundet, och om dramatiska 
maktkamper mellan olika stormakter i området genom historien. Animationen 
ackompanjerades av musik skapad av tonsättaren Du Yun och röster av lokala 
poeter från Sharjah.

Shahzia Sikander (f. 1969) är utbildad vid National College of Arts i Lahore, 
Pakistan och Rhode Island School of Design. Hon har utvecklat ett nytt och 
kritiskt laddat förhållningssätt till miniatyrmåleriets genre samtidigt som hon 
använder kulturella och politiska gränser som en utgångspunkt för diskussion 
och intervention. Shahzia Sikander / Parallax var hennes första utställning i 
Skandinavien.

Utställningen producerades av Bildmuseet.

UTSTÄLLNINGAR /
FULLSTÄNDIGT PROGRAM
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Per Enoksson / Skogen i mig
2014/03/30 - 2014/06/15

Människans relation till skogen var temat för Per Enokssons installation 
Skogen i mig som visades utanför Bildmuseet. Verket, en märkvärdig utväxt 
från museet i trä och textil, speglade en längtan efter ett enklare liv närmare 
naturen där de dagliga valen reducerats till de allra nödvändigaste. Utomhus 
kunde besökaren betrakta verkets yttre form och från Bildmuseets fönster 
kika in i dess inre.

Per Enoksson (f. 1965) är konstnär och bor och arbetar i Umeå. Några av hans 
senaste separatutställningar har ägt rum på Eskilstuna konstmuseum, Sverige, 
2012; Vetlanda konstmuseum, Sverige, 2010; GAD, Oslo, Norge, 2009; Derek 
Eller Gallery, New York, USA, 2009. 

Utställningen producerades av Bildmuseet med stöd av Umeå2014 och 
Kulturkontakt Nord.

/

Umeå Konsthögskola / Cultural Capital
2014/05/03 - 2014/05/18

Bildmuseet visar varje vår en utställning av avgångsklassen från Konsthög-
skolan vid Umeå universitet, så även detta år. Efter fem års utbildning visade 
studenterna sina verk i en gemensam utställning innan de gick ut i arbetslivet 
som färdiga konstnärer. 

I årets utställning, Cultural Capital, presenterades verk av fjorton master-
studenter som arbetat med olika medier och uttryck: Lasse Brink, Mark 
Frygell, Jonas Gazell, Anna Johansson, Ingrid Klintskog, Wenche Crusell, Jens 
Lindqvist, Camilla Lundquist, Chris Magnusson, Ida Persson, Jaqueline Shabo, 
Madelaine Sillfors, Matti Sumari och Fabian Tholin. Studenterna gav själva 
flera visningar under utställningsperioden.

Utställningen var kuraterad av Victor Neuman, frilansande kurator baserad 
i Berlin och producerades av Bildmuseet i samarbete med Konsthögskolan, 
Umeå universitet

2014
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Samtida självporträtt
2014/05/08 - 2014/06/08

Självporträtt är ett sätt att undersöka sig själv genom att avbilda sitt yttre och 
inre. Under två år har Bildmuseet samarbetat med konsthögskolor i Estland, 
Finland, Irland och Lettland för att utarbeta konstpedagogiska metoder kring 
självporträtt. I en mindre utställning visade vi nu fotografi, skulptur, collage 
och bildspel från de workshoppar som hållits på fem platser i Europa. Med 
olika konstnärliga tekniker och metoder berättade deltagare i olika åldrar om 
sig själva.

Bildmuseet bjöd också in till en publik konferens där arbetet med självporträtt 
presenterades och sammanfattades. Konferensen arrangerades i samarbete 
med institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet och konstkonsulent-
en vid Region Västerbotten. 

Samtida självporträtt var finansierat av EU:s kulturprogram och utställningen 
producerades av Bildmuseet.

/

Liselotte Wajstedt / The Lost One
2014/05/25 - 2014/09/07

I Liselotte Wajstedts filminstallation The Lost One sökte hon sin mormors his-
toria och fann paralleller och kopplingar till sitt eget liv. Installationen bestod 
av en film, en berättelse och en vit, smyckad kolt. Den berättade historien om 
en kvinna som vågade gå sina egna vägar och om hur det togs emot av hennes 
omvärld – en unik berättelse men också djupt allmänmänskliga upplevelser 
och tankar om livet. 

Liselotte Wajstedt (f. 1973) är konstnär och filmmakare. Hon bor och arbetar 
i Kiruna. Hennes filmer rör sig ofta någonstans i gränslandet mellan do-
kumentär och experimentell konstfilm. Bland hennes filmer återfinns 
Kiruna – Rymdvägen, 2012; A Soul of a City, 2012; I Am in Lavvu, 2011; Àrvas, 
musikvideo, 2009; Faces, 2008; A Sami in the City, 2007; The Sami and Her 
Body, 2007 och A City Sami in the Woods, 2007.

Utställningen producerades av Bildmuseet med stöd av Umeå2014 och 
Kulturkontakt Nord.

UTSTÄLLNINGAR /
FULLSTÄNDIGT PROGRAM
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Carola Grahn / Vidderna ropa
2014/05/25 - 2014/09/07

Carola Grahns ljudinstallation utanför Bildmuseet markerade den samiska 
historiens närvaro i Umeå. Verket Vidderna ropa byggde på en föreställning 
om att när människor tystas eller tystnar jämrar sig den förtvivlade marken, 
då viskar den om historierna vi glömt, förträngt och förvägrats. Utsikten över 
Umeälven intill lät besökaren reflektera över relationen mellan landskap och 
historia. 

Carola Grahn (f. 1982) kommer från Jokkmokk men bor och verkar i Stock-
holm. Hon arbetar bland annat med fotografi, ljud och text. Flera av hennes 
verk ställer frågor kring samisk och svensk identitet, och fokuserar på makt-
strukturer i relation till genus och etnicitet. Hennes verk har bland annat 
visats på Centrum för Fotografi, Stockholm, 2013; Malmö Konsthall, Malmö, 
2013 och Galleri Mejan, Stockholm, 2013. Samma år publicerade hon romanen 
Lo & professorn.

Utställningen producerades av Bildmuseet med stöd av Umeå2014 och  
Kulturkontakt Nord.

/

Right is Wrong / Fyra decennier av kinesisk konst ur M+ Sigg Collection
2014/06/08 - 2014/10/12

Utställningen Right is Wrong visade kinesisk konst från fyra decennier och pre-
senterade samtidskonstens framväxt i Kina. Med start i 70-talet och konstnärs-
grupper som No Name group och The Star group, via händelserna på Himmelska 
fridens torg 1989, följde den utvecklingen fram till dagens rika konstscen. 

Utställningen fyllde Bildmuseets alla salar och omfattade närmare 80 konst-
verk: måleri, fotografi, skulptur, video, installation och performance. Right 
is Wrong presenterade centrala verk av betydande konstnärer och en nutida 
kinesisk konsthistoria. Verken som visades ingår i en av världens främsta sam-
lingar av kinesisk samtidskonst; M+ Sigg Collection från M+ Museum for Visual 
Culture som öppnar i Hongkong 2017. 

Utställningen producerades av Bildmuseet och M+. 
Kuratorer: Lars Nittve, Pi Li och Katarina Pierre i samarbete med Uli Sigg.

UTSTÄLLNINGAR /
FULLSTÄNDIGT PROGRAM
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FFB / Searching for Smooth Space
2014/09/07 - 2014/11/02

Det norska arkitektkollektivet Felleskapsprosjektet å fortette byen (FFB) arbetar 
med platsspecifika projekt runt om i världen. Efter omsorgsfulla efterforsk-
ningar gör de arkitektoniska ingripanden. Under sitt projekt för Bildmuseet, 
Searching for Smooth Space, tittade kollektivets medlemmar – Joar Nango, 
Eystein Talleraas och Håvard Arnhoff – närmare på Umeås offentliga platser 
och reflekterade över hur de används. Verket var del av en serie aktioner där 
FFB har problematiserat frågor om yttrandefrihet och maktförhållanden i det 
offentliga rummet.

Joar Nango (f. 1979) är konstnär och arkitekt verksam i Tromsø, Norge. Eystein 
Talleraas (f. 1980) och Håvard Arnhoff (f. 1979) är båda arkitekter och verk-
samma i Oslo, Norge.

Utställningen producerades av Bildmuseet med stöd av Umeå 2014 och 
Kulturkontakt Nord.

/

Geir Tore Holm / Fughetta
2014/10/12 - 2015/02/01

Under den mörka årstiden presenterade Geir Tore Holm ett ljusverk i Bild-
museets entréplan. Han är intresserad av hushållning och hållbar livsstil, och 
det nyskapade verket refererade till två förutsättningar som har haft stor 
betydelse för människans fortlevnad i norr – renkött och ljus. Det bestod 
av fem renkroppar gjutna i epoxy, sammanfogade i en barockinspirerad 
ljusarmatur. Djurkropparna refererade till barockens matstilleben och titeln 
Fughetta till en liten fuga, en komposition i stämmor som nådde sin höjd-
punkt under samma tidsperiod. 

Geir Tore Holm (f. 1966) bor och är verksam i Skiptvet, Norge. Han arbetar 
med socialt engagerad konst i ett brett spektrum av medier och är stipendiat i 
konstnärligt utvecklingsarbete vid Oslo Konsthögskola.

Utställningen producerades av Bildmuseet med stöd av Umeå2014 och 
Kulturkontakt Nord.

UTSTÄLLNINGAR /
FULLSTÄNDIGT PROGRAM
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Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows
2014/11/02 - 2015/04/26

Konstnären Rafael Lozano-Hemmer arbetar med robotstyrt ljus och ljud, radio-
vågor, rörelsesensorer, filmprojektioner, animeringar i realtid och platsspecifika 
ljud och röster. I utställningen A Draft of Shadows på Bildmuseet visades tre interak-
tiva verk som tillsammans upptog Bildmuseets två översta våningsplan. Med hjälp 
av besökarnas rörelser och hjärtslag fick verken ett eget liv bortom konstnärens 
kontroll. Ett hav av glödlampor blinkade i takt med besökarnas puls, en lekfull 
ljudinstallation som man påverkade med sina rörelser och skugga och en digital 
spegel där betraktaren fick se vit rök stiga ur sina ögonhålor. 

Rafael Lozano-Hemmer (f. 1967, Mexico City) är bosatt i Montreal, Canada. Hans 
installationer har visats på flera av världen främsta konstinstitutioner och bien-
naler. Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows var hans första separatutställning 
i Skandinavien. Tack till Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Spanska ambas-
saden i Stockholm.

Utställningen producerades av Bildmuseet.

/

Anders Sunna / Area Infected
2014/11/02 - 2015/02/01

Till sitt måleri hämtar Anders Sunna motiv från historien och personliga 
erfarenheter. Ofta är ämnet en långdragen konflikt som utspelats mellan familjen, 
samebyn och länsstyrelsen. På Bildmuseet presenterade han Area Infected, en helt 
ny målning som skildrade händelser ur denna konflikt. Det handlade bland annat 
om tvångsförflyttningar och om gerillarenskötsel som överlevnadsstrategi. Anders 
Sunna betonar bildens makt. Genom sina målningar kräver han visuellt utrymme 
att få berätta familjens historia. Han kombinerar olika material och tekniker och 
lägger stor vikt vid att bearbeta ytan för att ge den ett intressant uttryck. 

Anders Sunna (f. 1985) kommer från Kieksiäisvaara och är verksam i Jokkmokk. 
Han är utbildad vid Konstfack och Umeå konstskola. Några av hans senaste utställ-
ningar har ägt rum på Svenska institutet i Paris (2014), SDG Galleriet, Karasjok, 
Norge (2013), Galleri Alva, Umeå, (2013).

Utställningen producerades av Bildmuseet med stöd av Umeå2014 och 
Kulturkontakt Nord.

UTSTÄLLNINGAR /
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2014

33



Campanas / Woods
2014/11/02 - 2015/02/08

Den brasilianska designduon Fernando och Humberto Campana är kända 
för sina färgstarka, egensinniga och experimentella möbler influerade av 
traditionellt hantverk. För Bildmuseet skapade de Woods, en platsspecifik 
rumsinstallation av lin och takhalm. De flyttade in naturen och ville låta 
den ta tillbaka sin givna plats bland människorna. Det var Campanas första 
separatutställning i Sverige och den blev utgångspunkten för ett program av 
workshoppar och föreläsningar under utställningsperioden. 

Fernando Campana (f. 1961) och Humberto Campana  (f. 1953) är verksamma 
i São Paulo, Brasilien. De har bland annat arbetat med Victoria & Albert 
Museum i London, möbelmässan i Milano och Beijing Design Week. Deras 
möbler finns i samlingarna på Museum of Modern Art i New York och Centre 
Pompidou i Paris. De har också skapat kostymer för Ballet National i Marseille 
och scenografi på Guggenheim i New York.

Utställningen producerades av Bildmuseet

/

Uglycute / Hamnmagasinet
2014/11/22 - 2014/12/07

Under hösten hade vi ett pedagogiskt samarbete med Moderna Museet. I en 
serie workshoppar tillsammans ledda av Jonas Nobel från konstnärskollektivet 
Uglycute tog en grupp ungdomar fram idéer till nya möbler för aktiviteter i 
Hamnmagasinet, ungdomens hus i Umeå. Bland annat skapade de en scen 
med back-drop för ungdomshusets kafé, möbler för datorspel och matchande 
arbetsbord – möbler som speglade de många aktiviteter som ungdomarna 
ägnar sig åt: musik, poesi, nycirkus och kreativt skapande. Målet var att ta 
tillvara ungdomars idéer om vår tids konst och konstmuseet som plats, samt 
att dela kunskap om vad konst kan vara och hur konst blir till. Det konkreta 
resultatet presenterades under ett kvällsarrangemang av, med och riktat mot 
unga och i en mindre utställning i flexhallen och museishopen.

Utställningen producerades av Bildmuseet i samarbete med Hamnmagasinet 
och Moderna Museet, Stockholm.

UTSTÄLLNINGAR /
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JANUARI

SÖN 19/1 KL 14.00
Vernissage: Thilo Frank och Andreas Johansson / Place Position
Utställningarna Thilo Frank och Andreas Johansson / Place Position öppnades.
Konstnärerna presenterade sina utställningar.

FEBRUARI

FRE 31/1 - SÖN 2/2
Invigningshelgen på Bildmuseet
Bildmuseet var öppet kl 11.00-21.00 fredag, lördag och söndag under helgen för 
invigningen av kulturhuvudstadsåret i Umeå. Vår bildverkstad för alla åldrar var 
öppen och bemannad av konstpedagoger under samma tider.

Visningar varje timme
Guidade visningar av Bildmuseets fyra utställningarna gavs varje timme från  
kl 12.00. De hölls på engelska när önskemål fanns.

SÖN 2/2 KL 15.00 - 18.00
Vernissage: Leonor Fini och Katarina Pirak Sikku
Två utställningar öppnades: Leonor Fini / Pourquoi pas? och Katarina Pirak Sikku / 
Nammaláhpán. Invigningstal av Umeå universitets rektor Lena Gustafsson,  
Frankrikes ambassadör Jean-Pierre Lacroix och museichef Katarina Pierre.  
Katarina Pirak Sikku gav en introduktion till sin utställning.  
Förfriskningar och snittar, Susanne Jonsson. 

SÖN 2/2 KL 16.30 - 15.50
Frida Hyvönen på Bildmuseets scen
Vernissagefestligheterna avslutades med att Frida Hyvönen spelade på Bildmu-
seets scen på söndagen kl 16.30. Därefter var det öppet för mingel och utställ-
ningsbesök hela kvällen fram till kl 21.00.

TIS 4/2 KL 18.30 - 20.00
Maja Hagerman / Katarina Pirak Sikku
Författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagermans samtalade med  
konstnären Katarina Pirak Sikku i utställningen Nammaláhpán.
Moderator, Katarina Pierre, museichef, Bildmuseet.

SÖN 9/2 KL 14.00 - 15.00
Surrealism och sensualism - Föreläsning av Elisabeth Mansén och Jonas  
Ellerström
Elisabeth Mansén är professor i idéhistoria vid Stockholms universitet.  
Hon har skrivit om kvinnorna inom surrealismen i flera sammanhang, bl a i 
antologin Vidgade sinnen (Nya Doxa 2003). 

PROGRAMVERKSAMHET /
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Jonas Ellerström är författare, översättare och förläggare. Han har över-
satt texter av Leonor Fini för Bildmuseet. Hans förlag Ellerströms har 
utgett kvinnliga surrealister som Leonora Carrington, Meret Oppenheim 
och Greta Knutson.

TIS 16/2 KL 14.00 - 15.00
Kuratorvisning av Leonor Fini / Pourquoi pas?
Museiintendent Brita Täljedal gav en visning av utställningen Leonor Fini 
/ Pourquoi pas?

SÖN 23/2 KL 14.00
Vernissage: Marja Helander / Tystnad
Utställningen Marja Helander / Tystnad öppnades. I Marja Helanders sug-
gestiva fotografier och videor spelas huvudrollen av det nordliga land-
skapet och dess speciella levnadsförhållanden. Snölandskap, bergklädda 
horisontlinjer och karga vidder.

TIS 25/2 KL 11.00
Bokrea i Bildmuseets shop
Årets bokrea startade.

TIS 25/2 KL 14.00 - 18.00
Ola Larsmo om rasbiologins historia
Författaren och litteraturkritikern Ola Larsmo föreläste om rasbiologins 
historia i anslutning till utställningen Katarina Pirak Sikku / Nammaláh-
pán.

MARS

TIS 4/3 KL 18.30 - 20.00
Katarina Pirak Sikku visar sin utställning
Under samiska veckan i Umeå gav Katarina Pirak Sikku en visning av sin 
utställning Nammaláhpán.

SÖN 9/3 KL 14.00 - 15.00
Gästvisning av Andrea Kollnitz
Själviscensättningar. Konst- och modevetaren Andrea Kollnitz, Centrum 
för modevetenskap vid Stockholms universitet, gav en personlig visning 
av Bildmuseets Leonor Fini-utställning.

TIS 11/3 KL 18.30 - 20.00
Juliette Kennedy om matematik som konst
Teckningen är en uppsättning tankar: Om att läsa matematiska konstruk-
tioner som konstverk. En föreläsning av Juliette Kennedy, universitetslek-
tor vid institutionen för matematik, Helsingfors universitet och Helsinki 
Collegium for Advanced Studies. 
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TORS 13/3 KL 16.00 - 22.00
Ceci n’est pas une soirée de surréalisme
En kväll i surrealismens tecken med poesi, film, konst och fest.
I samarbete med Littfest – Umeås internationella litteraturfestival

KL 16.00 - 17.30
Film: IMAGO: Meret Oppenheim
Pamela Robertson-Pearce inledde med en kort introduktion av sin och Anselm 
Spoerris poetiska dokumentär om den schweiziska multikonstnären Meret 
Oppenheim.

KL 18.00 - 19.00
Gäst- och kuratorsvisning av Leonor Fini / Pourquoi pas?
Professor Daniel Kallós och intendent Brita Täljedal visade utställningen 
Leonor Fini / Pourquoi pas? 

KL 19.30 - 21.00
Det sköna och det obscena
Samtal mellan författaren Aase Berg och professor Birgitta Holm om Rut 
Hillarp och den litterära surrealismen i Sverige och i världen. Samtalsledare: 
Anna Rådström

KL 21.00 - 22.00
Poesibar i surrealismens tecken
Läsningar av den isländske poeten, författaren och musikern Sjón, poeten 
och redaktören Helena Fagertun, den Augustprisnominerade poeten Athena 
Farrokhzad, poeten, författaren och kritikern Aase Berg, den guyanesiska 
poeten Grace Nichols samt den japanske poeten Joh Tachibana.

SÖN 16/3 KL 14.00
Vernissage: Årets svenska bilderbok
Anna Höglunds Om detta talar man endast med kaniner presenterades i en 
utställning på Bildmuseet med anledning av att boken tilldelats utmärkelsen 
Snöbollen - Årets svenska bilderbok under Littfest - Umeås internationella 
litteraturfestival. Anna Höglund medverkade och berättade om sin bok.

TIS 18/ 3 KL 18.30 - 22.00
Patrik Lantto om samernas rätt till land och vatten
Professor Patrik Lantto föreläste i anslutning till utställningen Katarina Pirak 
Sikku / Nammaláhpán

SÖN 23/3 KL 14.00
Kuratorsvisning av Leonor Fini / Pourquoi pas?
Brita Täljedal, museiintendent vid Bildmuseet och en av kuratorerna för Leonor 
Fini / Pourquoi pas? gav en visning av utställningen.
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APRIL

TIS 25/3 KL 18.30
Film / Gifted Beauties (54 min)
Kvinnor, män, konst och sex i Gifted Beauties (54 min), Anne Kjersti Bjørns 
prisbelönta animerade dokumentär om surrealismens kvinnor: Leonora 
Carrington, Leonor Fini, Frida Kahlo, Lee Miller, Meret Oppenheim, 
Remedios Varo samt den norska konstnären Vilde von Krogh.

SÖN 30/3 KL 14.00
Vernissage: Per Enoksson och Shahzia Sikander
Utställningarna Per Enoksson / Skogen i mig och Shahzia Sikander / Paral-
lax öppnades.

TIS 8/4 - TORS 10/4 
Museernas vårmöte
I år var Bildmuseet och Västerbottens museum värdar för museernas årliga 
Vårmöte. Kulturarvssektorns professioner möttes i Umeå för föreläsningar 
och diskussioner om aktuella branschfrågor under rubriken: Tell me more 
– nya berättelser, nya vägar. Vad är det som förmedlas vid våra kulturinstitu-
tioner? Av och för vem, och på vilka sätt? Under Vårmötet fick deltagarna ta 
del av internationellt arbete, metoder för det praktiska arbetet och diskutera 
hur branschen ser på sina egna roller. Arrangörer var Riksantikvarieämbetet 
och Riksförbundet Sveriges museer i samarbete med Bildmuseet och Väster-
bottens museum.

SÖN 13/4 KL 14.00
Gästvisning av Ann-Sofi Noring, Moderna Museet
Ann-Sofi Noring, vice museichef vid Moderna Museet, gav en visning av 
Bildmuseets Leonor Fini-utställning.

SÖN 27/4 KL 14.00
Gästvisning: Whitney Chadwick och Richard Overstreet
Whitney Chadwick, San Francisco, konsthistoriker och författare till 
boken Women Artists and the Surrealist Movement och Richard Overstreet, 
föreståndare för Leonor Finis arkiv i Paris gav en visning av utställningen 
Leonor Fini / Pourquoi pas?

MAJ

LÖR 3/5 KL 14.00
Vernissage: Konsthögskolan / Cultural Capital
Årets examensutställning av Konsthögskolans mastersklass öppnades. 
Verk av fjorton konstnärer.
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SÖN 4/5 KL 14.00
Gästvisning av Anna Croon Fors
Leonor Fini möter Donna Haraway – en feministisk och surrealistisk sammanflät-
ning. Anna Croon Fors, docent i informatik, föreståndare för Centrum för genus-
studier, Umeå universitet, gav en visning av Bildmuseets Leonor Fini-utställning.  
I samarbete med Centrum för genusstudier, Umeå universitet.

SÖN 5/5 KL 14.00 - 15.00
Visning av Farewell, my lovely
Joakim Borda, kurator, gav en visning av Konsthögskolans masterutställning 
Farewell, my lovely.

TIS 6/5 KL 18.30 - 20.00
Studenter från Konsthögskolan visar sin utställning
Konsthögskolans mastersutställning visades av några av konstnärerna.

TORS 8/5 KL 16.00 - 17.00
Vernissage: Samtida självporträtt
Utställningen Samtida självporträtt öppnades. Självporträtt är ett sätt att 
undersöka sig själv genom att avbilda sitt yttre och inre. Under två år har 
Bildmuseet samarbetat med konsthögskolor i Estland, Finland, Irland och 
Lettland för att utarbeta konstpedagogiska metoder kring självporträtt. I en 
mindre utställning visades fotografi, skulptur, collage och bildspel från de 
workshoppar som hållits på fem platser i Europa. Med olika konstnärliga 
tekniker och metoder hade deltagare i olika åldrar berättat om sig själva.

FRE 9/5 KL 9.00 - 20.00
Seminariedag om självporträtt och konstpedagogik
En heldag med föreläsningar och workshoppar om självporträtt och konst-
pedagogiska metoder. Bildmuseet vände sig särskilt till konstnärer och 
pedagoger samt konst- och lärarstudenter, men seminariedagen var öppen för 
alla intresserade. I samarbete med Åbo konstakademi, Finland;  The Estonian 
Academy of Arts, Estland; International Summer School of Photography, Lett-
land; och National College of Art and Design, Irland. 

LÖR 10/5 KL 12.00 - 15.00
Öppen fotoateljé
Kom som du är - gör ett självporträtt! En öppen fotoateljé leddes av fotograf 
Vesa Aaltonen. Evenemanget var en del av finalen på det tvååriga internatio-
nella självporträttsprojektet Samtida självporträtt. 

SÖN 11/5 KL 14.00
Studenter från Konsthögskolan visar sin utställning
Konsthögskolans mastersutställning visades av några av de medverkande 
konstnärerna.
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TIS 13/5 KL 18.30
Studenter från Konsthögskolan visar sin utställning
Konsthögskolans mastersutställning visades av några av de medverkande 
konstnärerna.

TIS 24/5 KL 12.00 - 15.00
Familjefest med självporträtt
Bildverkstaden flyttade utomhus och barn och vuxna bjöds in att skapa 
självporträtt på många sätt! Måla, teckna och skapa i lera! Blås jättesåp-
bubblor! Fika- och popcornförsäljning – alla pengar gick till Världens 
barn. Dessutom cirkusskola och humor med Varietémaskinen, jonglören 
Felix och styltartisten Chris. Uppträdanden med barnkören Tonfiskarna 
och gymnastikföreningen Gemini.

Familjefesten var en del av Barn sätter spår, ett konstpedagogiskt sam-
arbete mellan Bildmuseet och Idéan samt Kulturcentrum för barn och 
unga, Umeå kommun. 

Barn sätter spår ingick i sin tur i det tvååriga EU-projektet Samtida själv-
porträtt (Contemporary Self Portraits) där Bildmuseet samarbetade med 
konsthögskolor i Finland, Estland, Lettland och Irland med syfte att 
utveckla konstpedagogiska metoder för olika målgrupper.

SÖN 25/5 KL 14.00
Vernissage: Liselotte Wajstedt och Carola Grahn
Utställningarna Liselotte Wajstedt / The Lost One och Carola Grahn / Vid-
derna ropa öppnades.

JUNI - JULI

SÖN 8/6 KL 14.00
Vernissage: Right is Wrong  /  Fyra decennier av kinesisk konst ur M+ Sigg 
Collection
Utställningen Right is Wrong öppnades. Medverkande: Lars Nittve, musei-
chef, M+ och Pi Li, intendent vid M+ Museum for Visual Culture, konst-
nären Hu Xiaoyuan och Katarina Pierre, museichef, Bildmuseet.

AUGUSTI

SÖN 31/8 KL 14.00
Museiintendent Lisa Lundström visar Right is Wrong
Museiintendent Lisa Lundström visar utställningen Right is Wrong / Fyra 
decennier av kinesisk konst ur M+ Sigg Collection.
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SEPTEMBER

SÖN 7/9 KL 14.00
Vernissage: FFB / Searching for Smooth Space
En utställning av arkitektkollektivet Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (Det kol-
lektiva projektet för förtätning av staden) öppnades. Arkitekterna Joar Nango,  
Håvard Arnhoff och Eystein Talleraas gav en presentation.

LÖR 13/9 KL 9.30
Konstnärssamtal och föreläsningar
Right is Wrong / Samtal om konstens villkor i Kina
Zhang Peili, Cao Fei och Liu Heung Shing, tre kinesiska konstnärer från olika 
generationer och bakgrund presenterade sitt arbete och reflekterade över 
konstens villkor i Kina i förhållande till landets politiska situation. Lars Nittve,
 museichef vid M+ i Hongkong samtalade med konstsamlaren Uli Sigg, mannen 
bakom världens främsta samling av samtida kinesisk konst. Därefter följde ett 
gemensamt panelsamtal lett av Pi Li, chefsintendent vid M+ och Katarina Pierre 
museichef vid Bildmuseet. 

LÖR 13/9 KL 11.00
Pilgatans kulturmarknad
Ett samarbete mellan Bokcafé Pilgatan, Kreativ Kollektiv, Verkligheten, ABF 
och Bildmuseet.

SÖN 13/9 KL 12.00
Gör en egen stämpel
Besökare gjorde egna stämplar på Sliperiet, FabLab, och tryckte sedan på 
papper i Bildverkstaden. I samarbete med FabLab på Sliperiet

TIS 16/9 KL 18.30
Film / Ai Weiwei: Never Sorry
Alison Klaymans dokumentär från 2012 om konstnären Ai Weiwei, (91 min).

FRE 19/9 KL 14.00
Konstnärspresentationer / Survival Kit
Konstnärspresentationer av Swetlana Heger-Davis, Akram Al Halabi, Lisa Busby 
och Matti Sumari  som medverkade i festivalen Survival Kit. I samarbete med Verk-
ligheten, Konsthögskolan Umeå universitet, Vita Kuben, Galleri Maskinen, Trailer 
Gallery, Folkets Bio, Bokcafé Pilgatan och Studiefrämjandet.

TIS 21/9 KL 11.00 - 17.00
Konstnärspresentationer / Survival Kit
Konstnärspresentationer av Gunilla Bandolin, Ignacio García Sánchez, Emma-
Lina Ericson, My Villages, Erik Sjödin, John Söderberg, Kaspars Lielgalvis, 
Erik Mikael Gundrunsson, Mark Salvatus, Ulla Thøgersen medverkade i 
festivalen Survival Kit. I samarbete med Verkligheten, Konsthögskolan Umeå 
universitet, Vita Kuben, Galleri Maskinen, Trailer Gallery, Folkets Bio, Bokcafé 
Pilgatan och Studiefrämjandet.
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TIS 23/9 KL 18.30
Samtal om HBTQ-aktivism
Hbtq-personer, feminister, res er! Kom och smaka friheten med oss!
Medverkade: Annika Karlsson Rixon, Irina Sandomirskaja, Fredrik Elg 
och Camilla Påhlsson. Hur överlistas ett antidemokratiskt system, när 
vissa berättelser inte ges ett lagligt utrymme? Med avstamp i St Peters-
burgs queermiljö med fokus på lesbiska och bisexuella kvinnor, dis-
kuterades konstaktivism, yttrandefrihet och flyktingpolitik. Hur förvaltas 
och förnyas den queerfeministiska samtidskonsten? Hur ser exilens 
möjligheter och omöjligheter ut för dem som lämnat landet, och för dem 
som fortfarande är kvar? Vill Umeå bli fristad för konstnärer i exil?

SÖN 28/9 KL 14.00
Gästvisning / Stig Walter Karlsson
Kinakännaren Stig Walter Karlsson presenterade verk i utställningen 
Right is Wrong / Fyra decennier av kinesisk konst ur M+ Sigg Collection och 
gav några personliga reflektioner.

TIS 30/9 KL 18.30
Boklansering: Leonor Fini / Pourquoi pas
Boken Leonor Fini / Pourquoi pas? lanserades i Umeå. Under lanserings-
kvällen gav de tre kuratorerna Brita Täljedal, Cecilia Andersson och  
Anna Rådström en presentation av boken. Den hade tidigare i september 
presenterats på Bokmässan i Göteborg . 

OKTOBER

TORS 2/10 KL 9.30 - 22.00 - FRE 3/10 KL 9.00 - 16.30
Samtidskonstdagarna 2014 - Fluid Encounters between Art and Science
Samtidskonstdagarna handlade år 2014 om gränsöverskridande samar-
beten mellan konst och vetenskap. Den nationella konferensen samlade 
ett hundratal verksamma inom samtidskonsten i Sverige och arranger-
ades av Riksutställningar i samarbete med Bildmuseet, Umeå universitet.

Huvudtalare var: Ariane Koek (Collide@CERN Artists’ Residency Pro-
gramme, Geneva), Gedeminas Urbonas (MIT Program in Art, Culture 
and Technology, Boston) och Ele Carpenter (Goldsmiths, University of 
London).

SÖN 5/10 KL 14.00
Museichef Katarina Pierre visar Right is Wrong
Museichef Katarina Pierre visade utställningen Right is Wrong / Fyra 
decennier av kinesisk konst ur M+ Sigg Collection.
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SÖN 7/10 KL 18.30
Om ny arkitektur i Kina
Shanshui City, a design concept of MAD architects. Ma Yansong, MAD architects, 
Beijing, föreläste om ny arkitektur i Kina. I samarbete med Arkitekthögskolan, 
Umeå universitet. 

TORS 9/10 KL 14.00 - 21.00
Survival Kit: Vad behöver göras?
Ödesfrågor vilar tungt på våra axlar - läget är skarpt och det krävs handling! 
Evenemanget var en del av Survival Kit och ägde rum i flexhallen i Bildmu-
seets bottenplan mellan kl 14.00 - 21.00. 

Bland de medverkande fanns Regine Debatty, som skriver för we-make-
money-not-art.com, Vandana Shiva och Derrick Jensen, Lisa Gålmark, 
historiker och författare, Pavlos Georgiadis, grekisk bonde och forskare samt 
Niclas Kaiser, universitetslektor i psykolog, Umeå universitet.

SÖN 12/10 KL 14.00 - 21.00
Vernissage: Geir Tore Holm / Fughetta
Geir Tore Holms ljusverk Fughetta invigdes och konstnären gav en presenta-
tion av sitt verk. Kl 14.30 berättade den samiska kulturarbetaren Laila Spik om 
renen som nyttodjur.

SÖN 14/10 KL 18.30 - 20.00
Levda läsningar. Tre audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv
Litteraturvetaren Annelie Bränström-Öhman, konstnären Maria Sundström 
och Jon Svensson, teknisk producent samtalade om metoder och gestaltnings-
former för ett konstnärligt utforskande av ett författararkiv med utgångspunkt 
i den aktuella utställningen Levda läsningar och boken Stilens munterhet. Sara 
Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985.

LÖR 18/10 KL 15.00 - 16.00
Survival Kit: Atsuko Otsaka / Fukushima
Konstnären Atsuka Otsaka föreläste och visade sina fotografier från “no-go 
zone” i Fukushima.

SÖN 19/10 KL 13.00 - 16.30
Survival Kit: Värdigt eller ovärdigt
Filmvisning av filmen Ovärdet. Det följs av en paneldebatt om Norrland och 
om samhällen och levnadsmiljöer som försvunnit och försvinner, om platsens 
betydelse för identitet.

SÖN 19/10 KL 19.00 - 20.00
Survival Kit: Väärt & David Väyrynen
Väärt framförde sånger från sitt senaste album, “Det kommer ett skalv”. Med-
verkar gjorde även poeten David Väyrynen.
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NOVEMBER

SÖN 2/11 KL 14.00 - 18.00
Vernissage: Tre utställningar öppnas
Utställningarna Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows, Anders Sunna / 
Area Infected och Campanas / Woods öppnades. 

SÖN 2/11 KL 15.00 - 16.00
Om Estudio Campana
Föreläsning av Humberto Campana från den brasilianska designduon Cam-
panas i Bildmuseets flexhall.

SÖN 9/11 KL 12.00 - 17.00
Workshop med Jonas Nobel / Uglycute
Workshop med Jonas Nobel / Uglycute i bildverkstaden. Konstnären och 
pedagogerna talade om saker som inte fungerar hemma eller på arbetsplat-
sen och fixade dom.

SÖN 12/11 KL 8.00 - 16.30
Exploateringar i Sápmi med speciellt fokus på gruvnäringen
Under kulturhuvudstadsåret visade Bildmuseet separatutställningar av åtta 
skandinaviska samtidskonstnärer med samisk bakgrund. I samband med 
utställningsserien samarbetade vi med Vaartoe/CeSam vid Umeå universitet 
och Svenska Samernas Riksförbund (SSR) om en dag med öppna föreläs-
ningar om exploateringar i Sápmi, med speciellt fokus på gruvnäringen.

TORS 13/11 KL 16.00 - 19.00
En glimt av Konstnärligt campus
Öppet hus på Konstnärligt campus torsdagen den 13 november. På Bildmu-
seet visades utställningarna: Campanas / Woods, Rafael Lozano-Hemmer / 
A Draft of Shadows, Anders Sunna / Area Infected, Geir Tore Holm / Fughetta. 
Bildmuseet erbjöd guidade turer.

TORS 16/11 KL 14.00 - 15.00
Kuratorvisning av Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows
Museiintendent Cecilia Andersson gav en visning av utställningen Rafael 
Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows.

TORS 22/11 KL 18.00 - 22.00
Invigning: Uglycute / Hamnmagasinet
Bildmuseet öppnade utställningen Uglycute / Hamnmagasinet. På plats fanns 
ungdomar från Hamnmagasinet och Jonas Nobel från Uglycute som tillsam-
mans tagit fram idéerna till de nya möblerna i utställningen. Dessutom 
livemusik på scenen, bl a Gustav Wilhelmsson, dans med Jamojamo Young, 
nycirkus och prova-på med Vi Unga Gycklare. Ume Gaming Dojo – Umeå 
fightingspelsförening testade det nya tv-spelsbordet. Shop-in-shop med 
försäljning av batikfärgade t-shirts, tygväskor och sjalar gjorda inom projektet. 

44



2014 PROGRAMVERKSAMHET /
FULLSTÄNDIGT PROGRAM

SÖN 30/11 KL 14.00 - 14.20 och KL 15.00 - 15.20
Dansperformance: Movement’s Corner
”Speakers’ Corner” känner vi som en plats där det för vem som helst är 
tillåtet att hålla offentliga tal. Här uttryckte sig åtta konstnärer tillsam-
mans i rörelse och musik istället i ett Movements’ Corner. Musik/komposi-
tion: Sten Sandell. Koreografi/dans: Amanda Norlander, Måns Erlandsson, 
Ingrid Olterman och Mikael Strid. Ljus- och ljudteknik: Lars Liljegren. 
Scenograf: Lars Arvidsson. Arkitekt: Vidar Sörman.
I samarbete med NorrlandsOperan.

DECEMBER

MÅN 1/12 KL 10.00 - 18.00 och TIS 2/12 KL 10.00 - 16.00
Det forskar vi om på Konstnärligt campus
Forskningsdagarna vid Konstnärligt campus var öppna för alla intres-
serade och var ett samarbete mellan Konsthögskolan, Designhögskolan, 
Arkitekthögskolan, HUMlab X och Bildmuseet.

SÖN 7/12 KL 10.00 - 18.00 och TIS 2/12 KL 10.00 - 16.00
Bli industridesigner för en dag
Prova olika modellmaterial och bygg en egen prototyp. Studenter från 
Designhögskolan handledde i modellbygge i vår bildverkstad. Ett program 
i samband med utställningen Campanas / Woods.

SÖN 13/12 KL 11.00 - 15.00
Pilgatans julmarknad
Julmarknad i Bildmuseets shop och uppför hela Pilgatan fram till gal-
leri Verkligheten. Pilgatans julmarknad är ett samarbete mellan många 
parter: Bokcafé Pilgatan, Kulturföreningen Pilgatan, Bildmuseet, Verk-
ligheten, Kreativ Kollektiv, ABF, Littfest samt alla övriga utställare.
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Niklas Wahllöf: Det är förvå-
nande hur mycket gemen-

samt alla popartister i tv 
har med varandra. Sidan 2

London firar Skandinavien 
med kanelbullar och vodka

Helsidan. Jätten 
Amazon ses som 
bokbranschens 
räddare – och för-
görare Sidan 11

Premiär. Hög 
stjärnfaktor, nos-
talgi och många 
svenskar på Berlins 
filmfestival Sidan 5Långa köer när britter fascineras av nordisk kultur. Sidan 4

Den italienska konstnären Leonor Finis 
gränsöverskridande konst på Bildmuseet  
i Umeå sätter myror i huvudet på DN:s  
Birgitta Rubin. Här ett självporträtt i röd  
turban. Sidorna 8–9

Porträtt 
av en fräck 
narcissist
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Kultur Konst  
Utställningar. Historisk surrealism och nutida samisk konst i Umeå

Uppgörelser med könsroller och    sårig historia 

”Leonor Fini. Pourquoi pas?” 
”Katarina Pirak Sikku. 
 Nammaláhpán”
bildmuseet, umeå. 
 Visas tom 11/5 respektive 20/4

○○ I helgen invigdes Kulturhuvud-
stadsåret i Umeå med en ljusspra-
kande isshow på den frusna älven 
och utsikten från det höga Bild-
museet vid strandpromenaden är 
spektakulär även en vanlig vinter-
dag. Uppe på museets femte plan 
väntar fler sagolika syner, men vän-
da inåt en boudoirlik miljö.

Det är drömlika möten mellan 
väna, nakna ynglingar och kraftful-
la kvinnor med lejonmanar, ibland 
förvandlade till sfinxer. Här finns 
skelettänglar, transvestiter i myto-
logisk skrud och stilleben med ben-
knotor. Dessutom en kaxig stol kor-
sad med en korsett och djurmasker 
i ormskinn, siden och pärlor. De 
bärs i iscensatta porträttfotografier 
av den raffiga konstnären själv, ita-
lienskan Leonor Fini (1907–1996). 

Hon var också nakenmodellen i fle-
ra av Henri Cartier-Bressons mest 
berömda fotografier.

Leonor Fini var verksam  i Paris 
större delen av sitt liv och gräns-
överskridande i både motiv, metod 
och livsföring. Fini rörde sig i sur-
realistkretsar på 1930-talet, och be-
friad från realism och konformism 
hämtade hon konstnärlig näring ur 
drömmar, fantasier och begär. 

Men Leonor Fini vägrade lika 
konsekvent att ansluta sig till grup-
per som att gifta sig eller skaffa 
barn. Fram till sin död levde hon 
parallellt med flera, betydligt yngre 
män, någon gång även en kvinna, 
och minst två eller som mest 23 
katter. Hon identifierade sig up-
penbarligen med det oberoende 
kattdjuret.

Finis livsstil hade varit ointres-
sant om inte hennes konst haft så 
självbiografiska drag. Kvinnorna 
liknar ofta henne själv, de andro-
gyna männen hennes älskare och 

huvudmotivet är erotiska relatio-
ner, där konservativa normer och 
den traditionella könsordningen 
ställs på ända. Det förvånar mig fak-
tiskt att hennes genuslekar känns 
så pass aktuella i dag, efter närmare 
100 år. ”Varför inte?” är ett motto 
från ett av hennes tidigare opubli-
cerade manus som nu översatts till 
katalogen.

Utställningen är Bildmuseets 
största konsthistoriska satsning i år. 
Leonor Fini var ett omtalat namn i 
Paris under 1900-talets mitt, men 
likt många andra kvinnor sortera-
des hon bort i historieskrivningen, 
särskilt påtagligt i den mansdomine-
rade surrealiströrelsen. Det är känt 
att Fini provocerade den misogyna, 
homofoba surrealisthövdingen An-
dré Breton och hon ansågs ytlig med 
sitt intresse för kläder och masker.

Samtidigt ledde just det till att 
de stora teater- och operahusen 
älskade att anlita henne, och Bild-
museet visar åtskilliga prov på hen-
nes kostym skisser. Fini illustrerade 
även böcker och samarbetade med 
modeskaparen Elsa Schiaparelli 
– det var hon som formgav den 
timglasformade parfymflaskan 
”Shocking” (som Jean Paul Gaultier 
långt senare härmade).

Men Leonor Finis konstnärskap 
sätter myror i huvudet på mig. Jo-
visst, oavbrutet fascinerande, fan-

tasirikt och fräckt i sina normbrott, 
samtidigt som jag stöts bort av nar-
cissistiska och utstuderat teatrala 
drag. Vissa motiv ligger besvärande 
nära klichéer och kitsch. Bildmuse-
et har ändå koncentrerat sig på den 
bästa tiden från 1930-tal till 50-tal, 
på gamla dar faller Fini definitivt 
ner i kitschträsket.

Varför är det  så extremt ojämnt? 
Leonor Finis ovilja eller oförmåga 
att inordna sig resulterade i att hon 
relegerades tre gånger från skolan 
under uppväxten i Trieste och hon 
gick heller aldrig i någon konstsko-
la. Som autodidakt är det kanske 
inte så konstigt att figurerna ibland 
är stela som dockor och de kusliga 
kulisslandskapen överlastade med 
slitna symboler som kranier, snäck-
or och rustningar – vilket å andra 
sidan var ett surrealistiskt manér. 

Hennes mest kända målning ”Le 
bout du monde” (Världens ände) 
har en parfymerad chockverkan – 
en naken femme fatale med tuperat 
hårsvall, nedsänkt i dy till de upp-
pumpade brösten. Denna Barbie-
docka är omgiven av vissna växter 
och döda djur som speglas i den 
mörka vattenytan, mot en fond av 
helvetets lågor.  

Här märks det att Leonor Fini 
också närstuderat renässansens 
mästare och det som i mitt tycke 

ofta lyfter hennes verk är de egen-
sinniga kommentarerna till konst-
historien eller mytologin. Hon kan 
också uppvisa en suverän förmåga 
att avbilda naturtroget och psykolo-
giskt insiktsfullt, som i de ömsinta 
vänporträtten av Jean Genet och 
det helt underbara självporträttet i 
röd turban. 

Tidvis försörjde sig Fini på socie-
tetsporträtt och vissa är så bisarra 
att man måste skratta. Ett paradex-
empel är det refuserade porträtt-
tet av en halvnaken Mrs Hasselter, 
nödtorftigt skyld av ett minutiöst 
målat buskage med instuckna fjäd-
rar. Dubbelporträttet av ballerinan 
Margot Fonteyn och Joy Brown är 
lika fängslande knasigt. Långt efter 
sittningarna styrde hon ut dem till 
vackra amasoner med färggranna 
tygstycken, torkade växter och 
döda grenar. Författaren André 
Pieyre de Mandiargues liknar vis-
serligen en renässansfurste i sin 
mantel med leopardbräm, men en 
ytterst vek, ”feminin” sådan. 

I praktbiografin  ”Sphinx. The life 
and art of Leonor Fini” läser jag 
om barndomstraumat som forma-
de henne. Modern lämnade tidigt 
sin brutalt dominante make och 
klädde ut dottern till pojke för lura 
faderns lejda kidnappare. Leonor 
Finis motivvärld är som gjort för ge-

Bildmuseet i Umeå öppnar kulturhuvudstads
året med Leonor Finis gränsöverskridande 
konst och Katarina Pirak Sikkus projekt om 
rasbiologins övergrepp på samerna. En 
 helgjuten inledning, tycker Birgitta Rubin.

1. Leonor Finis 
 målning ”Hermès”, 
1932.
2. I ”L´Alcôve” bär 
kvinnan Leonor Finis 
egna drag.
3. Ur Katarina Pirak 
Sikkus utställning. 
4. Katarina Pirak 
Sikkus ”Faster Anna”, 
med tennbroderier.
5. Leonor  Finis 
 ”Anatomins ängel”, 
1949.
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Kultur 

Utställningar. Historisk surrealism och nutida samisk konst i Umeå

Uppgörelser med könsroller och    sårig historia 
nusforskare och psykoanalytiker, 
men typiskt nog rasade hon mot 
kategoriseringar även när feminis-
terna lyfte fram henne på 1980-ta-
let. Fast nu har museerna till slut 
börjat köpa in hennes tidiga verk 
och det är som en sällsynt originell 
gräns överskridare jag ser hennes 
verkliga storhet.

Bildmuseet har valt  att para Leo-
nor Fini med Katarina Pirak Sikku, 
på ytan varandras totala motsatser. 
Men den senare har också en allde-
les egen ingång till historien och an-
gelägna budskap. 

Katarina Pirak Sikku är den för-
sta av åtta nutida konstnärer med 
samisk bakgrund, som Bildmuseet 
specialinbjudit under kulturhuvud-
stadsåret. Hon har ägnat tio år åt 
att forska i rasbiologin, djupdyka 
i arkiv, plöja brev och spåra samer 
som utsattes för skallmätningar och 
dokumenterades nakna och/eller i 
traditionella dräkter.

Arkivens avindividualiserade 
personer har hon tagit tillbaka som 
människor av kött och blod. Men 
för att inte utsätta dem för ett andra 
övergrepp har hon tecknat av gam-
la fotografier, mätt sig själv med in-
strumenten och tagit nakenbilder 
av sin egen kropp i nio föregivna 
poser. 

”Kan sorg ärvas?” undrar hon och 

har även vandrat i rasbiologernas 
spår i markerna runt Jokkmokk, där 
hon är bosatt. Katarina Pirak Sikku 
har presterat en både stark och ge-
nomtänkt gestaltning av projektet i 
teckningar, målningar, fotografier, 
objekt och texter, där hennes ”min-
neskartan” vid ingången till plan 3 
är det enda som ter sig lite valhänt. 
Men det avspeglar säkert hennes 
sökande i smärtsamma minnen.

Som en känslomässig fond till de 
förment vetenskapliga tabellerna 
reser sig mäktiga, mörka fjäll. Det 
är underbart vackra landskapmål-
ningar i sig, men med ovädersmoln 
och tunna isar försöker Katarina Pi-
rak Sikku också förmedla faran som 
historien väcker i henne.

Den drygt 90-åriga Elsa, som 
först sa sig aldrig ha hört talas om 
rasbiologerna, mindes efterhand 
hur de frös, skämdes och aldrig fick 
någon chans att fråga varför. Hon 
känner också igen sin faster Anna 
på ett foto. Detta inifrånperspektiv 
är unikt i sammanhanget och jag 
önskar att Katarina Pirak Sikku får 
möjlighet att göra en (läro)bok av 
sitt konstprojekt.

Hur som helst är Bildmuseets nya 
utställningar en helgjuten inled-
ning på Kulturhuvudstadsåret.

Birgitta Rubin
birgitta.rubin@dn.se

61kr
Art. nr: 2730-01
Alkolhol: 14%

Sveriges BÄST prisade
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Dagens Nyheter
2014/02/06

Sveriges Radio
Kulturnytt
2014/02/05
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 Briefing

Bo Bardis brutala
byggen i Brasilien

Utställning. Arkitekten, 
curatorn, och möbel-
formgivaren Lina Bo 
Bardi var verksam i 
Brasilien där hon kom 
att bli en av de mest be-
tydelsefulla inom den 
sena modernismen. 

Bland hennes visionära verk i 
rå betong märks Centro Social 
SESC Pompéia i São Paulo från 
1977. I år skulle hon fyllt 100. 
Lina Bo Bardi: Together visas på 
Arkitektur- och designcentrum i 
Stockholm. 

Rytmiskt framför
kameralinsen

Utställning. Arkitek-
turfotografen Mattias 
Backström fascineras av 
rytmen och energin som 

bildas mönstren och linjerna i vår 
arkitektoniska omvärld. I fasad-
er, inredningar eller i nedgången 
till Citytunneln på Malmö Cen-
tralstation hittar han vinklarna 
som ska ge betraktaren nya per-
spektiv. Arkitekturkulturen visas 
på Nordic Light i Stockholm. 

Rotors samling
till Danmark

Utställning. Den som 
missade den av Rotor 
curerade huvudut-
ställningen Behind the 
Green Door på Oslos 
arkitekturtriennal har 
fått en ny chans på 
dansk mark. Mer än 

600 hållbarhetsobjekt från 200 
arkitektkontor visas. Dessutom 
blir det flera events om hållbar-
het. På Dansk Arkitektur Center i 
Köpenhamn. 

Hedens framtid
debatteras

Debatt. Under februari 
ska de mest intressanta 
förslagen om Göte-
borgsstadsdelen Heden 

vaskas fram för ställningsta-
gande och beslut. I samband 
med det bjuder Arkitekturens 
Hus, Centrum för Byggnads- 
kultur samt Sveriges Arkitek-
ter Västra Götaland därför in 
till öppen dialog om Hedens 
framtid med intresserade med-
borgare. På Göteborgs stads-
museum. 

Erskine hyllas på
100-årsdagen

Symposium. Chalmers 
Arkitektur firar Ralph 
Erskine med Erskine 100 
Symposium på det som 

skulle ha varit hans 100-årsdag. 
Hyllar ikonen gör Peter Blundell 
från University of Sheffield, Mats 
Egelius från White och Claes 
Caldenby från Chalmers. På 
Chalmers kårhus i Göteborg. 

Om det trendiga
trähusbyggandet

Konferens. Nyfiken på 
kommunala energikrav, 
nya typer av isolering 
och brandsäkra hus? 
Under Trähusdagarna 
samlas branschen för att 
diskutera allt från aku-
stik till energieffektivi- 

sering. På Växjö konserthus. 

Mellanösterns
identiteter

Utställning. Nu föl-
jer den andra delen i 
Lousianas satsning på 
arkitektur som bära-

re av identitet. Sist diskuterades 
de nordiska länderna, nu är det 
Arabiska halvön och Nordafrika 
som kartläggs. Arabiske nu leder 
besökaren från gamla yemenitis-
ka civilisationer till nyskapande 
ökenprojekt. Dubaibaserade 
X-Architects deltar med verket 
Towards Manhattanism? från 
2013. På Lousiana i Humlebæk, 
Danmark. 

Designprojekt
i Dunga Beach

Lunchseminarium. De 
driver ett gemensamt 
projekt om ekoturism 
och marknadsplatser 

i fiskebyn Dunga Beach, nära 
Kisumu i Kenya. Nu berättar 
doktoranderna från Göteborgs 
och Kisumus universitet om 
sina experimentella planer, alla 
inom ramen för Mistra Urban 
Futures verksamhet. Research 
in Reality hålls på Göteborgs 
stadsmuseum. 

Spanar in
kommersen

Konferens. För den som 
jobbar med handel, 
handelsfastigheter, 
stadskärnor eller stads-

delscentrum erbjuder Handels-
fastigheter 2014 såväl trendspan-
ingar som konjunkturanalyser. 
Årets tema är ”handelns para-
digmskifte”. På Bonnier Confer-
ence i Stockholm. 

Guiden
Februari 2014
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Utställning. Hans installa-
tion The Phoenix is closer 

 than it appears är en 
gränslös spegling av rum-

mets arkitektur där besökarens kropp tycks slungas ut i en ändlös 
rymd genom en ensam gunga. Visas gör även hans platsspecifika 
verk Circumpolar lantern som förändrar betraktarens upplevelse av 
ljus och form. Thilo Frank är en berlinbaserad konstnär som skapat 
offentliga verk i Danmark. Nu ställer han ut på Bildmuseet i Umeå.

Desorientering
i full effekt

FRAM TILL

16
MARS

FRAM TILL

28
MARS

FO
TO

: TH
ILO

 FRA
N

K

FO
TO

: PED
IBO

I/AC
ERVO

 D
O

 M
A

M
-BA

FO
TO

: M
ATTIA

S BAC
KSTRÖ

M

FO
TO

: O
KÄ

N
D

Missa inte!
4–5 mars

Hur skall man tänka och välja när det kommer till ljussättning av en stad? 
Och går det att kombinera energieffektivitet med bra komfort och tilltalande 
estetik? På konferensen Urban ljussättning och belysning – social, ekologisk och 
ekonomisk hållbar ljusarkitektur föreläser forskare, ljusdesigners och arkitekt- 
er. Dessutom blir det panelsamtal om hur man kan räkna hem investeringen 
av ett belysningsprojekt. På Hotell Birger Jarl i Stockholm.

Ljusa idéer om belysning av städer

Skicka dina tips till guiden@arkitekt.se 

Arkitekten
2014/01/29
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nu finns biljetter till Kulturverkets Fair Game, en fot-
bollsmusikal med inspiration och material från projekt 
Läkekonst. Barn och unga har medverkat i skapandet av 
föreställningen som uppförs i umeå den 6 juni.

■■ Kulturkollen!FRedag: 
med lite  
extra koll  
på konsten

VÄSTERBOTTENS-KURIREN

musik
Beethoven and beyond, 2
Sven-David Sandström, number Four
Beethoven Symfoni nr 4 
B Tommy Andersson, death in Venice 
Beethoven Symfoni nr 5,  
Ödessymfonin
Norrlandsoperans symfoniorkester
Dirigent: Rumon Gamba
Konsertsalen

KONSERT. NorrlandsOperans satsning Beetho-
ven& Beyond med alla 9 symfonier är en am-
bitiös sådan. Därtill nyskrivna stycken som 
svenska tonsättare inspirerat ifrån och som 
uruppfördes. 

I går kväll spelades Beethovens symfonier 
nr 4 och 5. Den 4:e i B-dur har inte samma 
framåtsyftning som många andra i serien av 
de 9 symfonierna. Här har chefsdirigenten 
Rumon Gamba med säker hand framför en, 
för kvällen, inspirerad och energisk orkester 
åstadkommit en rätt stram tolkning där den 
typiska behandlingen av Beethovens figura-
tion får ett avskalat och fårat känningstecken. 
Han förstår den underliggande spänningen  
i verket och tolkar en symfoni, som också 
speglar Beethoven komplexa personlighet, 
där musiken skiner i klassisk anda liksom  
i överraskande dissonanser. 

Före symfonin uruppfördes Sven-David Sand-
ströms Number four, ett slags kondensat av 
Beethovens 4:a, där Beethovens hantverks-
skicklighet och uppfinningsförmåga Sven-
David Sandström säger sig ha tagit fasta på. 
Bitvis rätt bullrig musik till skillnad från ur-
uppförandet av B Tommy Anderssons Death 
in Venice. Tonsättaren uppmanade publiken 
att låta sig sugas upp av stämningarna i styck-
et och det ödesmättade långsamt skridande 
stycket grep verkligen tag i en. En fantastisk 
klangvärld som förföljde oss hela vägen. Bra-
vo! 

Beethoven arbetade nära fem år med sin be-
römda 5:e symfoni, med tilläggsnamnet Ödes-
symfonin. Det är en trotsig och kampfylld 
Beethoven, som triumferar med en storslagen 
musik. Redan i det inledande s.k. Ödesmoti-
vets 4 takter bekänner Rumon Gamba färg 
genom att slå an ett snabbt, hetsigt tempo, ett 
ledmotiv som dessutom på olika sätt bearbe-
tas i andra satser i symfonin. Särskilt orkes-
terns forcering i tredje satsen, från melodin 
till kontrabasarnas hets i symbios med cel-
lostämman, men också den saluterande fi-
nalen med dess dramatiska dynamik får mig 
att rysa. Här saknades inte idéer och engage-
mang och energin blev påtaglig. Hela symfo-
nin är en slags återspegling av en oändligt rik 
känslovärld. Orkesterspelet visar de stora lin-
jerna, en rikt individualiserad orkesterklang 
med tydlig dramatisk struktur. Ingen akade-
misk stelhet i Rumon Gambas artisteri med 
ständigt magiska ögonblick i musiken. 

BENGT HUlTmAN

Oändligt rik 
känslovärld

Rumslighet och lek med platser 
förenar utställningarna som öpp-
nar vårens program på Bildmu-
seet. med speglar, skuggspel och 
fantasier om gömda platser pre-
senterar konstnärerna nya värl-
dar för besökaren att träda in i. 

Det har varit bråda jul- och ny-
årshelgerhelger på Bildmuseet 
– hela huset har tömts för att 
bereda plats för den helt nya 
uppsättning utställningar som 
från och med invigningshel-
gen för kulturhuvudstadsåret 
kommer att fylla hela museet. 
Fyra nya utställningar kommer 
då att vara på plats och två av 
dem öppnar ny på söndag, med 
konstnärer som på olika sätt 
arbetar med rumslighet och be-
traktaren som medskapare. 

Den Berlinbaserade konstnä-
ren Thilo Frank presenterar 
sig redan i foajén, med verket 
Circumpolar lantern, en metall-
konstruktion hängande i glas-
partiet intill receptionen som 
kraftigt upplyst inifrån skapar 
ett skuggspel som sträcker sig 

ut i rummet och en bit ut på isen 
utanför Bildmuseet. Ett svar, el-
ler en fortsättning, på Felice Va-
rinis bågar som under det se-
naste halvåret skapat karaktär 
åt foajén och som installerades 
i samband med Thilo Franks be-
sök i våras för att planera för det 
platsspecifika verket.

– Jag såg en möjlighet att ska-
pa ett konstverk som är både en 
del av museet och av världen ut-
anför, säger Thilo Frank som i 
verket utgått från voroni-dia-
grammet, en matematisk formel 
för att dela upp ett utrymme. 

En för ögat oregelbunden 
struktur får betraktaren att drö-
ja sig kvar, vi söker instinktivt 
efter struktur, förklarar konst-
nären.

– Här finns ingen harmoni, 
men detta är vad som gör det in-
tressant – den snabba enkla vä-
gen är mycket tråkigare.

På museets översta plan fortsät-
ter leken med rymd, rumslig-
het och rörelse i installationen 
The Phoenix is closer than it ap-
pears, ett rum i rummet byggt 

av speglar. En dörr släpper in 
besökarna en och en i spegel-
kuben och i ett helt spegelklätt 
innanmäte finns en gunga att 
sätta sig i för en upplevelse av 
total desorientering.

– Jag ville åstadkomma en 
situation som är unik och som 
inte kan upplevas teoretiskt 
utan endast med kroppen. Där-
för är jag också försiktig med 
att säga alltför mycket om ver-
ket, det är inte skapat för att be-
skrivas, säger Thilo Frank om 
verket som har sin permanenta 
plats på museet Kunsten i Aal-
borg.

På plan 5 fortsätter Malmökonst-
nären Andreas Johansson att 
leda besökaren mot nya värl-
dar. Här handlar det om öde-
platser, glömda civilisationer, 
vilket konstnären under lång 
tid haft en särskild fascination 
inför. Tidigare har intresset ta-
git sig uttryck i en rad konstnär-
liga popup-böcker, men när han 
bjöds in att skapa ett platsspeci-
fikt verk på Bildmuseet tog han 
chansen att kliva ut i full skala.  

Spegelvägen in mot     gömda världar

– Även fast jag känner verket utan och innan 
ser jag nya vinklar av det i en ny miljl, säger 
konstnären Thilo Frank om sin spegelinstalla-
tion på Bildmuseet.                     foto: Per LandforS

Jag vil-
le upp-
nå den 
sakrala 
känslan 
man får 
när man 
upptäck-
er ödsli-
ga över-
givna 
platser.

B Tommy Andersson och Sven-David Sandström.
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Det är ingen solskenshistoria direkt, när en människa blir gammal. Och det 
förstärks av äldrevården vi har i dag.

Marie-Louise Ekman, aktuell med pjäsen Dödspatrullen med premiär 18 januari, en fristående fortsättning på Gäckanden. Pjäsen markerar avslutningen på Ekmans chefsuppdrag på Dramaten.
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Untitled, 2013, av Fabian Tholin, ett av verken på Vårsalongen som öpp-
nar nästa fredag den 24 januari. 

Fabian Tholin, från Umeå och Erik 
Andersson från Vännäs är två av 
de 152 uttagna till Vårsalongen 
2014 på Liljevalchs konsthall i 
Stockholm. 

Nästa fredag den 24 januari är 
det vernissage för de 288 verk 
som i år valts ut bland flera tu-
sen inskickade.

Fabian Tholin går femte och 
sista året på Konsthögskolans 
masterutbildning i Umeå och 
kom med vid första försöket.

– Det är så klart jätteroligt 
att bli utvald. Vårsalongen har 
ett väldigt blandat urval med 
många besökare, och det är all-
tid roligt att få feedback. Det 
ger energi när folk är intresse-
rade.

Fabian medverkar med en re-
lativt stor oljemålning som han 
gjort i samma metod som han 
har arbetat med sen han börja-
de på konstskola.

– Det är någon slags experi-
menterande och improvisation. 
Jag har ofta ingen idé alls när 
börjar utan hittar fram succes-
sivt till motivet, säger han, som 
beskriver verket som både ab-
strakt och föreställande med 
någon form av landskap.

– Det är viktigt att det är öppet 
för den som tittar så att de kan 
läsa in vad de själva vill.

I Vännäs bor Erik Andersson, 
som är den andra från Väster-
botten som deltar på Vårsalong-
en i år. Att även han på första 
försöket blev antaget till utställ-

ningen stärker honom i viljan 
att etablera sig som konstnär.

– Jag blev ärligt talat ganska 
förvånad, och jätteglad, men det 
känns overkligt att man kan ha 
gjort något som duger för an-
dra. 

Erik medverkar med tre verk 
i flytande tusch, som ingår i se-
rien Rep bestående av samman-
lagt sju bilder.

– Det är inget stilleben utan 
mitt försök att gestalta rep så 
naturtroget som möjligt och ar-
rangera dem på ett sätt som gör 
att man tittar på någonting mer 
än en föremål. Jag vill skapa 
nerv i föremål med bred kopp-
ling till människor.

Utställningen pågår till och 
med den 23 mars.

KARIN BERNSpåNg

Två bland 152 
till Vårsalongen

Nr 5 i serien Rep av Erik Anders-
son.

Spegelvägen in mot     gömda världar

– Jag ville uppnå den där 
nästan sakrala känslan man 
får när man upptäcker ödsliga 
övergivna platser. Utmaningen 
handlar om att få ytan att ver-
ka större än den är, förklarar 
Andreas Johansson, som löste 
uppgiften genom att bygga ett 

landskap av kulisser i rummet, 
som betraktaren får titta in mot 
genom ett litet hål i väggen. Ge-
nom att tvinga blicken till ett 
låst läge öppnar sig möjlighe-
ter att leka med och förvränga 
perspektiven så att känslan av 
en vidgad värld uppstår.

Platsen i verket Place Position 
saknar trots sina fotografiska 
beståndsdelar verklig förlaga, i 
stället vill konstnären leda tan-
ken in på spår om hur en känd 
närmiljö kan förändras till en 
drömplats.

I ett fotocollage presenteras 
en spegelbild av landskapet i 
titthålet, men genom strate-
giskt utplacerade ledtrådar lå-
ter Andreas Johansson betrak-
taren gradvis upptäcka logiska 
omöjligheter i landskapet, en 
friktion mot illusionen som 
förstärks i det faktum att be-
sökaren från sidan av rummet 
genom glasväggarna kan se ku-
lisslandskapet i genomskärning 
i sina verkliga proportioner. 

– Genom titthålet är det per-
fektion, precision och total 
skärpa, men jag ville att man 
också skulle kunna skåda bluf-
fen.

Utställningarna öppnar på 
söndag klockan 14, båda konst-
närerna närvarar vid vernissa-
gerna.

SARA MEIDELL

Thilo Frank, född 1978, bor och 
arbetar i Berlin. Har skapat perma-
nenta offentliga verk i Köpenhamn 
och Hjallerup, Danmark och har 
ställt ut på bland annat Treffpunkt 
Berlin, arken i Danmark, Kunst-
halle Wien, future Gallery och Pro-
gram i Berlin.

Andreas Johansson är född 1977, 
bor och verkar i Malmö. utbildad 
på Konsthögskolan i Malmö och 
har ställt ut i Stockholm, Malmö, 
Köpenhamn, arles och Hannover.

Båda utställningarna öppnar på 
söndag den 19/1 kl. 14, konstnä-
rerna närvarar vid vernissagen. 
Thilo frank visas till den 16 mars 
och andreas johansson till den 16 
februari. 

i samband med invigningshelgen 
för kulturhuvudstadsåret öpp-
nar den norden-unika utställning-
en med surrealisten Leonor Fini, 
samt den första av åtta utställning-
ar med samiska samtidskonstnä-
rer, av Katarina pirak Sikku.

■■ Vernissage  
på söndag

Via ett hål i väggen fixeras betraktarens blick i Andreas Johanssons Place 
Position. 

I museets entré hänger verket 
Circumpolar lantern.

pRIS. UmeåKonstnären Knutte 
Wester får Carl-Axel Valéns 
stiftelses kulturstipendium för 
2013. I motiveringen kan bland 
annat läsa att ”Wester drar 
samhällets otillräckligheter 
genom att arbeta tillsammans 
med människor som på olika 
sätt drabbats av systematisk 
orättvisa.” 

Stipendiet är på 250 000 kro-
nor och delas ut den 1 februari 
på Eskilstuna konstmuseum. 
Knutte Wester, känd för sina 
projekt i samarbete med utsat-
ta barn i världen, har nyligen 
avslutat en stor separatutställ-
ning på Västerbottens muse-
um. (TT)

Valéns stipendium till Knutte Wester

Västerbottens-Kuriren
2014/01/17
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■■ Kulturkollen!
Umeås egen skräckexpert Jonas Danielsson är kvällens värd när Pro
filteatern i dag bjuder in till det första av två biokvällar under skräckfesti
valen Horror & Art. Danielsson presenterar i kväll 2013 års Evil Dead. På 
onsdag 26 februari visas Hellraiser med introduktion av Anna Arnman.

frEDAg 21 fEBruAri 201440 VÄSTERBOTTENS-KURIREN

Från tidig ålder var denna skarpa, underbara författare medveten om män-
niskans komplexitet. Mavis var en sanningssägare, i livet och i arbetet. 

Paul Bailey i The Guardian om den nyss avlidna novellisten Mavis gallant (1922–2014).
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Tre

– Arbetet grundar sig i en 
känsla av maktlöshet inför en 
patriarkal värld, som många 
unga kvinnor har erfarenhet 
av, särskilt i sexuella situatio-
ner. Genom att humoristiskt 
jobba med fittan i oilka uttryck 
vill jag uttrycka att ”jag be-
stämmer över min kropp och 
mitt kön”.

Hur har du jobbat med temat i 
utställningen? 

– Jag visar fotografi, skulp-
tur och teckningar av fittor. 
För att släppa lite av min pre-
stationsångest har jag ritat 
med vänster hand. Det ger en 
kontakt med en annan del av 
hjärnan.

Liv Strömqvist har mens som 
tema i sitt konstnärskap och Ca-
rolina Falkholt är en annan känd 
vaginakonstnär. Hur kommer 
det sig att det kvinnliga könet är 
så uppmärksammat i kulturen 
just nu? 

– Det handlar nog om att er-
farenheterna som det ges ut-
tryck för – om sexuella gråzo-
ner och upplevelser av att bli 
utnyttjad – delas av så många. 
När någon börjar berätta öpp-
nar det dörren för fler. 

Utställningen visas i dag fredag 
19–22, samt lördag och söndag 
12–16, på Ögonblicksteatern i 
Umeå. 

SaRa MEIDELL

... frågor till Mysan Adamec, 
umeå, som i dag öppnar utställ
ningen Tema: fittan på Ögon
blicksteatern.

Varför en utställ-
ning om fittan?

Förutom olika konstnärliga mö-
ten och uttryck erbjuder den Sa-
miska veckan ett tillfälle till för-
djupning och problematisering av 
den samiska frågan. 

När Samiska veckan, Ubmejen 
Biejvieh, anordnas för femton-
de gången har veckan vuxit till 
två och programmet nästan för-
dubblats. 

På sätt och vis har delar av 
den samiska veckan redan in-
letts i och med invigningshel-
gen av kulturhuvudstadsåret, 
och Umeå samiska förening Så-
hkies ordförande Michael Lind-
blad menar att arrangemanget 
har haft stor betydelse för hur 
Umeå 2014 utformades.

– Veckans innehåll har vi-
sat på starka konstnärliga och 
bildningsmässiga kvaliteter och 
konceptets höga nivå har talat 
för sig själv, säger han.

Från starten har en viktig ambi-
tion varit att bidra till den sa-
miska närvaron i kulturliv och 
samhälle.

– Förutom de konstnärliga 
 uttrycken har veckan tydliga 
bildande inslag och ett antal 
 samiska aktörer som talar med 
egen röst vilket är viktigt för 
fördjupningen, säger Michael 
Lindblad.

Under åren har veckan haft 
stor påverkan på de olika kul-
turinstitutionerna i Umeå.

Bredd och djup åt det samiska
Den Samiska veckan blir i år både längre och fylld med fler programpunkter än tidigare år. Veckan är resultat av ett omfattande samarbete mellan flera kulturaktörer och institutioner. På programmet bland an-
nat (från vänster) musikern Frode Fjellheim, När vinterns stjärnor lyser här med Giron sámi teáhter, dansaren Carmen Olsson, Välviljans pris med Västerbottensteatern, On location med Ola Stinnerbom och He-
lene Karabuda och Ljuset och mörkret av kompositör Mirjam Tally.  foTo: LArS oBErg, AnDErS ALM, MALin grÖnBorg, PATricK DEgErMAn, KoMPAni noMAD

– Den har verkligen synlig-
gjort den konstnärliga samis-
ka bredden, säger Erik Palm, 
 producent vid Norrlandsope-
ran, som kommer att ge flera 
konserter.

Bland annat den andra års-
tidskonserten Ljuset och mörk-
ret, med nyskriven musik av 
Mirjam Tally och texter häm-
tade från Paulus Utsis dikter.

På Norrlandsoperan äger 
även Frode Fjellheim project 
rum, ett unikt konstnärligt 
möte mellan den norske artis-
ten och ett flertal andra musi-
ker.

Till övriga musikaliska höjdpunk-
ter under Samiska veckan hör 
en konsert med Sofia Jannok 
och Jojkslam på nya Scharin-
ska, som i år byggts ut med både 
modevisning och förband.

– Jojkslam, som bygger på 
samma idé som poetryslam, 
har blivit ett begrepp i hela 

Sápmi som vuxit för varje år, 
säger projektledare Eva Con-
radsson.

På olika scener ges flera teater- 
och dansföreställningar. För-
utom Välviljans pris med Väs-
terbottensteatern, som hade 
premiär under invigningshel-
gen, blir det tre ytterligare tea-
terupplevelser. Först ut är den 
redan omdebatterade föreställ-
ningen Gustaf  was here med 
Love Ersare om arkeologen 
Gustaf  Hallström. 

Giron sámi teáhter är inblan-
dad i de andra två. När vinterns 
stjärnor lyser här, om det språk-
liga förtrycket, utsågs 2012 till 
årets föreställning i Norrland.

– Den är unik för den ges på 
sju olika språk från scenen sam-
tidigt, berättar Frida Holmgren, 
Umeå teaterförening.

Jag är tusen år, är en musi-
kalisk resa om hur den samis-
ka historien flätades samman 

med den svenska och musiken 
har komponerats av Umeåso-
nen Svante Henryson.

Kostymerna till samma före-
ställning har skapats av konst-
nären Britta Marakatt Labba 
som även visar några av sina 
storartade broderier på Lilla 
galleriet i utställningen Joda-
hágat/Aajoe tillsammans med 
Tomas Colbengtsons verk. De-
ras vernissage blir även själva 
invigningen av de två samiska 
veckorna.

Dans blir det på Västerbottens 
museum där Carmen Olsson 
blir ett med Monica L Edmond-
sons glaskonst i utställningen 
100 Migratory. Dessutom besö-
ker koreografen och dansaren 
Ola Stinnerbom Umeå med sin 
föreställning On location där 
han gör en duo tillsammans 
med Helena Karabuda.

Centrum för samisk forsk-
ning, vid Umeå universitet, an-
ordnar ett symposium om etik 
inom urfolksforskning.

– Vi vill peta i och förbättre 
den samiska forskningens grun-
der, säger Anna-Lill Ledman, 
 biträdande föreståndare. 

Västerbottens museum er-
bjuder både slöjdverkstad och 
utställningar med traditionell 
och nyskapande samisk slöjd. 
Mer slöjd och mat blir det un-
der den samisk marknad.

KaRIN BERNSPåNG

Veckans 
innehåll 
har visat 
på star-
ka konst-
närliga 
kvalite-
ter och 
koncep-
tets höga 
nivå har 
talat för 
sig själv.
Michael Lindblad.

Den samiska 
veckan pågår 
mellan den 26 
februari och 12 
mars.

i program
met ingår 
bland annat 
konserter,teater, 
dans, musik, 
föreläsningar 
och olika work
shops.

Hela program
met finns på 
www.sahkie.se

■■ I två 
veckor

foTouTsTällning. gruvlandskap, ödesmättade stadsvyer och 
en laddad karghet – i en ny separatutställning på Bildmuseet gör 
den samiskfinska konstnären Marja Helander en målerisk foto
dokumentation av ett nordligt tillstånd.

Skönheten i det fula

– Det finns en kluvenhet i detta 
det är ju så otroligt fult, men 
också oerhört vackert, säger 
Marja Helander, på plats i Umeå 
för att inviga utställningen som 
hon började arbeta med 2012 för 
Bildmuseet och som öppnar på 
söndag. 

I en serie nya fotografier rör 
hon sig genom det nordliga land-
skapets tystnad och ensamhet 
och frågorna hon ställer genom 
fotografierna uppehåller sig 
kring gruvindustrin, spännings-
fältet människa/natur och hur 
material flödar mellan industri 
och landskap i malm- och mine-
ralutvinningssystemet. 

Trots att Marja Helander ge-
nom gruvfrågan har ett gemen-
samt intressefält med den mera 
uttalat politiska konsten i dag, 
är det något bredare frågor om 
hur vi använder världen och 
hur vi exploaterar naturen, som 
har företräde i hennes arbete.

– Man behöver inte vara så 
specifik eller peka så tydligt. 

Ryska Nickel, norska Vardø, Ki-
runa, Enare, Viitasaari och Hel-
singfors är några av de platser 
som fotograferats under arbe-
tet med utställningen – det har 
blivit många och långa bilresor, 
oftast på natten, med sovstopp i 
bilen för att hålla koll på kame-
rautrustningen. 

I fotografierna döljer sig 
stämningar av ensamma färder 
genom ödsliga landskap och de i 
bland utsatta situationerna som 
råder vid fototillfällena.

– Den här bilden fick jag job-
ba snabbt med, det var en mas-
sa vilda hundar runt omkring 
mig som hela tiden ville attack-
era, säger Marja Helander om 
ett av fotografierna från Nickel, 
en vy över ett kraftigt förorenat 
industriområde. Området är så 
smutsigt att busschauffören 
först inte ville stanna och släp-
pa ut någon som sedan skulle 
dra med sig skiten in och förstö-
ra inredningen, berättar Marja 
Helander.

– Men, återigen – samtidigt 
som det är fruktansvärt fult 
finns ju en skönhet i detta land-
skap.

Närmast på tur att dokumen-
tera är Alta, en historiskt lad-
dad plats, intressant för sin 
relevans genom dagens gruv-
debatt.

– Jag hoppas att det ska gå att 
ta sig fram, att det finns vägar 
och inga stängsel som spärrar 
av.

Om arbetspraktiken liknar jour-
nalistens är uttrycket i verken 
mer förankrat i konsten, Mar-
ja Helander som är utbildad vid 
konsthögskolan i Helsingfors, 
söker aktivt efter en känsla av 
måleri i fotografierna, bland 
annat genom sitt val av mjukt 
papper för printarna eller ge-
nom att fotografera genom till 
exempel plexiglas.

– Det måste hända något mer, 
själva fotografiet som sådant 

intresserar mig inte så myck-
et. Jag märker faktiskt att jag 
blir mer och mer uttråkad av 
det, säger Marja Helander som 
på Bildmuseet också för första 
gången ställer ut ett filmat verk 
som antyder en möjlig konst-
närlig riktning framöver. 

I verket Tambo har hon utgått 
från sin fascination inför villa-
trädgårdarnas studsmattor och 
tagit ut en studsmatta i ett snö-
täckt fjällandskap i en filmad 
performance som återkopplar 
till det samiska nomadlivet.

– Det är min metafor över li-
vet, man förflyttar sig, fortsät-
ter färden framåt.

SaRa MEIDELL

Marja Helander söker ett måleriskt uttryck i sina landskapsfotografier.
foTo: PEr A ADSTEn

Marja Helander, född 1965, bor 
och arbetar i Helsingfors, finland. 
Konstutbildad med examen från 
konsthögskolan i Helsingfors, 
1999.

Har tidigare ställt ut på bland an
nat national gallery of canada, ot
tawa, 2013; northern Photograp
hic center, uleåborg, 2012 och 
Photographic gallery Hippolyte, 
Helsingfors, 2010.

Utställningen Tystnad som öpp
nar på söndag kl. 14, är produce
rad av Bildmuseet med stöd av 
umeå2014 och Kulturkontakt 
nord. 

■■ Vernissage på 
söndag

Vardö.                                                                          Zapolyarny.                                                                                                                                              foTo: MArjA HELAnDEr

Ur videoverket Tambo (2013)

Britta Marakatt Labba ställer ut på Lilla galleriet.

BESLUT. Kulturbryggan inför-
livas i Konstnärsnämndens 
organisation och blir därmed 
permanent, det fattade reger-
ingen beslut om under torsda-
gen. Stödet ska även fortsätt-
ningsvis gå till nyskapande 
projekt som lyckats ragga med-
finansiering.

Kulturbryggan instiftades på 
försök efter att stiftelsen Fram-
tidens kultur under 15 år hade 
delat ut sina drygt 900 miljo-
ner kronor. Men medan Fram-
tidens kultur arbetade för att 
långsiktigt förnya och syresät-
ta kulturinstitutionerna ger 
Kulturbryggan i stället pengar 
till ”nyskapande projekt”.

Den största skillnaden är 
dock kravet på medfinansie-
ring från annat håll, allt för att 
dra in nya pengar till kulturen 
vid sidan av de 25 miljoner per 
år som regeringen avsatt.

ERIKa JOSEFSSON/TT

Kulturbryggan 
lever vidare

Västerbottens-Kuriren
2014/02/21



KULTUR
Kulturredaktör: Sara Meidell 090–17 60 38  Reporter: Karin Bernspång 090–17 60 63  E-post: kultur@vk.se    

VÄSTERBOTTENS-KURIREN

■■ Kulturkollen!
Dan sar na Eme lie Bo man och Min na Lin dahl har i fil men Ume år gjort 
en resa från Väs ter bot tens kust till fjäll värl den med de sa mis ka åtta års ti
der na som ut gångs punkt. I dag pre mi är vi sas fil men på Norr lands ope ran, 
och rul lar i Teatern mel lan 18.00–20.15. Fritt in trä de.

FRE DAG 28 MARS 201440

To mas Strand lund ploc kar upp 
trå den ef ter Karin Boye-brå ket 
när Svenska Akademien gick till 
storms mot an vän dan det av hen-
nes po e si i bil re klam.

Paa vo, Paa vo, olycks föd de 
 gub be...
(Ru ne berg gör re klam för Trygg 
Han sas pen sions för säk ring.)

Så sit ter du åter på handlarns 
trapp.
(Nils Fer lin gör re klam för Ica.)

Ur led är ti den...
(Sha ke spea re gör re klam 
för Stjärn ur ma kar na.)

Du sök te en kvin na men 
fann en själ.
(Edith Sö der gran gör re
klam för nät dej ting.)

Kung Karl den unge hjäl te han stod 
i rök och damm.
(Esias Tegner gör re klam för Ast ma 
och al ler gi för bun det.)

Jag vil le jag vore i India
land.
(Gus taf Frö ding gör  
re klam för Triv sel re sor.)

En sam i bräck lig far kost...
(Erik Gus taf Gei jer gör re

klam för Sjö rädd ning en)

En sam med äck lig färsk ost
(Norr me je ri er tra ve ste rar Gei jer i 
kam pen mot Arla.)

TO MAS STRAND LUND

Om inte aka de min sät ter ner fo ten...

LIT TE RA TUR. Klas si kern Bor ta 
med vin den får ännu en upp
föl ja re i höst, 75 år ef ter det att 
Mar ga ret Mit chells epis ka ro
man gavs ut förs ta gång en. I 
ro ma nen Ruths journey be rät
tas hi sto ri en om en av bo kens 
mest cen tra la, men okän da fi
gu rer, tjäns te kvin nan vars rik
ti ga namn ald rig av slö jas, men 
som kal las Mammy, skri ver 
New York Ti mes.

Be rät tel sen tar sin bör jan 
1804 och be skri ver Mammys 
livs re sa från frans ka ko lo nin 

SaintDomingue i nu va ran de 
Hai ti till Sa van nah i Geor gia 
och li vet som slav.

Bo ken är sank tio ne rad av 
Mar ga ret Mit chells ef ter le van
de och skrivs av Do nald Mc
Craig, för fat ta ren bak om en av 
de fle ra upp föl ja re till Bor ta 
med vin den som skri vits ge
nom åren.

Bor ta med vin den har sålts 
i över hund ra mil jo ner ex em
plar och fil ma des 1939 med 
Scar lett O’Hara och Clark Ga
ble i hu vud rol len. (TT)

Upp föl ja re till Bor ta med vin den

NYTT PÅ BILD MU SE ET. Ett tält, ett  
gi gan tiskt ved trä el ler en skogs ko ja – i ett 
nytt verk på Bild mu se et fång ar Per Enoks
son rö rel sen mel lan stad och na tur och en 
läng tan ef ter att hit ta sin glän ta i sko gen.

Där skog  
mö ter stad

KONST. – Jag le ver i en pend ling 
av drag ning mot skil da livs sti
lar – jag dyr kar stads li vet och 
att vara del ak tig i kul tur ut bu det 
här, men be hö ver sam ti digt mitt 
and ra hem i fjäl len. Det ta är ett 
ställ nings ta gan de mot alla skär
mar, mot alla krav som öses över 
oss – en bild av en läng tan mot 
öp pet land skap, sä ger den Umeå 
ba se ra de konst nä ren som är den 
and ra av åtta sa mis ka sam tids
konst nä rer som in går i Bildmu
seets 2014pro gram.

I och utan för foa jén åter finns 
ver ket Sko gen i mig, en trä kon
struk tion del vis klädd i tält duk 
och med ett fjälliknande tak på 
ena si dan, som sträc ker sig från 
in si dan av mu se et och ut på det 
torg som bin der sam man Bild
mu se et med Konst hög sko lan. 

Själv ser Per Enoks son i ver ket 
kopp ling ar till det sam man sat ta 
ut tryck han ar be tar med i må
le ri et – ver ket har många re fe
ren ser och lå nar drag av både 
mo dern ar ki tek tur och de sign, 
som na tur och sa misk tra di tion. 

Bäs ta in spi ra tions käl lor na är 
en väl sor te rad bygg han del el ler 
en väl fylld lop pis, det ska fin nas 
myc ket ma te ri al, fyll da hyl lor 
att ploc ka från och in flu en ser 
från folk konst lik som sa miskt 
bygg tra di tion är vik ti ga.

– Jag tror på ”learning by 
doing”, sä ger Per Enoks son, 
upp vux en i ett slöj dan de hem 
och där med grund trygg i hant
ver ket. 

Han vi sar upp är ra de hän der, 
som bär spår av fram fart i verk
stan och som se dan barns ben 

till ver kat kni var, nyc kel ring ar, 
men ock så en del tex ti la slöjd
verk.

Det nya ver ket är det förs ta 
Enoks son ar be tat plats spe ci
fikt med på det ta vis, nå got han 
in såg att han läng tat ef ter när 
Bildmuseets in bju dan öpp na de 
möj lig he ten.

Att job ba stort i team har va
rit sti mu le ran de, me nar Per 
Enoks son, som sam ar be tat med 
både konst nä rer och hant ver ka
re, från skiss till fy siskt ob jekt. 
Alla skis ser är ut för da di gi talt 
el ler på pap per och upp fö ran
det har där för bju dit på en del 
över rask ning ar – som hur lju
set kom att flö da in mel lan trä
et när ver ket un der de se nas te 
vec kor na kom mit på plats un
der vår so lens över in se en de. 
Även ini från har be lys ning tes
tats un der upp bygg na den, när 
Enoks son pro va de pla ce ra en 
stark strål kas ta re in u ti.

– Det ska pa de ex akt den käns
la man har när man när mar sig 
hem met ef ter en skid tur på fjäl
let, det där var ma eldliknande 
ske net.

Ut om hus pla nar den or ga nis
ka for men i tält kon struk tio nen 
ut och över går till en trä spång 
som le der fram till en sam ling 
sitt ku ber. En pa ra fras på en 
skogsspång över my rar, sä ger 
Enoks son, el ler – om man be
trak tar ver ket som ett träd – 
stam men, där kro nan är de fyr
kan ti ga bloc ken ute på tor get.

Bloc ken sym bo li se rar ur ba ni
te ten i kon trast mot det or ga nis
ka i kojfor ma tio nen, och kring 

des sa ska ännu ett mo ment till
kom ma in nan ver nis sa gen på 
sön dag, om allt går en ligt pla
nen – en svett hyd da. Den ce
re mo ni el la ba stun, bru kad för 
kropps lig och själs lig re ning, 
åter kopp lar till ur sprung och 
tra di tion och kon tras te rar mot 
sam tids te mat i ku ber na.

– Det blir må let på vand ring
en över spång en, el ler bör jan – 
vil ket man vill. 

På sön dag är det ver nis sa ge för 
Per Enokssons verk och sam
ti digt öpp nar på plan 6 en ny 
ut ställ ning av den pakistansk
födda Sha zia Sikander, vi de o in
stal la tio nen Pa ral lax ska pad av 
en mängd teck ning ar som ani

me rats di gi talt. Sikander är sko
lad i klas siskt in disktper siskt 
mi nia tyr må le ri men bröt sig ur 
tra di tio nen och tog må le ri et vi
da re till ani me rad form.  

På en enorm tre de lad skärm 
vi sas fil men som ac kom pan je
ras av mu sik och po e si av lo ka
la po e ter från Sharjah. Te man i 
ver ket är hi sto ris ka makt kam
per, han del och sjö fart i Hor
muzsundet var ifrån ol je flö det 
från Mel lan ös tern kon trol le ras. 
Elva mål ning ar, var av en del in
går i vi de o ver ket, pre sen te ras 
om kring filminstallationen för 
att ac kom pan je ra och för dju pa 
upp le vel sen.

SARA MEI DELL

Upp i från kan ver ket be trak tas som ett träd, där kro nan av ku ber nås via spång en.  
– Det blir en kon temp la tiv li ten vand ring, där man kan vand ra och låta tan kar väc kas, sä ger Per Enoks son.   
 FOTO: TOR BJÖRN JA KOBS SON
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18. Ishigaki, Japan
Sand and surf, now a (low-cost) hop
from Osaka.

The yen is theweakest
it’s been against the dol-

lar in years— down 25 percent from a
year ago—putting Japanmorewithin
reach for dollar-holders in 2014. For low
prices coupledwith laid-back attitudes,
look south to the island of Ishigaki, 250
miles south of Okinawa Island and far
fromTokyo’s bustle. The 85-square-mile
island, largely undiscovered, is home to
sunburned surfers, sandy beaches and
beautiful coral reefs. And it’s never
been easier to reach: A new airport
opened there lastMarch, and Japan’s
new low-cost carrier, Peach, just began
service fromOsaka. INGRIDK.WILLIAMS

19. Laikipia Plateau, Kenya
A pristine slice of biodiversity is home
to a new luxury eco-resort.

Set betweenMount Kenya and the
Great Rift Valley, the Laikipia Pla-

teau teemswith wildlife: elephants, leo-
pards, endangered rhinos and one of
the highest concentrations of zebras on
the continent. Now the area has also be-
come a conservation success story, sus-
tained and protected through an unusu-
al mix of public and private
partnerships and a network of environ-
mentally minded ranchers. With the
opening last year of Segera, a resort
owned by Jochen Zeitz, a German-born
executive, there is also a new spot to
admire its pristine landscapes. The
50,000-acre property includes an envi-
able collection of contemporary African
art, an organic and solar-powered farm
and awine collection focusing on Afri-
can labels. Andmore sustainable travel
may be on the horizon: A new national
park on the area’s southwestern border
has been proposed by the government.
ONDINE COHANE

20. Yogyakarta, Indonesia
A volcano, a temple, a shrine and
now a place to stay.

This central Javan sultanate
draws crowds for its proximity to

bewitching attractions: themonument-
al, wedding-cake-esque Buddhist
temple Borobodur, the soft-serve-ice-
cream-shapedHindu shrines of Pram-
banan, and pre-sunrise hikes to reach
the summit of Indonesia’s friskiest vol-
cano, MountMerapi (whichmost re-
cently erupted in 2013). But finding a
decent room has never been easy, until
now. Thanks to tax breaks for hotel de-
velopment, 20 new starred hotels, to
complement the city’s existing 30, will
open through 2015. Among them are
Zest Hotel (a Swiss-Belhotel brand) in
2014 and, according to a director of the
Tourism Promotion Agency of
Yogyakarta, three new properties from
Accor, whose brands include Sofitel and
Ibis. SANJAY SURANA

21. Lake Tahoe
A ski area spruces up with new terrain,
lodging and an entire base village.

For decadesNorthstar-at-Tahoe,
on the north end of Lake Tahoe,

which straddles California andNevada,
was amostly overlooked ski hill. Since
2004, however, more than $1 billion has
poured into the resort. Although the
weather has been fickle so far this sea-
son, the improvements are impressive.
And they are not limited to the base vil-
lage that has risen at the renamed
Northstar, centered around a huge ice
rink ringed by couches and fire pits. The
Ritz-Carlton, Lake Tahoe, opened a few
years ago, and Vail Resorts, since buy-
ing the ski resort in late 2010, has built
an on-mountain day lodge, addedmore
terrain and installed the newPromised
LandExpress lift on the resort’s Back-
side. Tahoe is resurgent, as resorts from
SquawValley toHomewood undertake
improvements with an eye toward bid-
ding for the 2026Winter Olympic
Games. In the next few years, expect to
see everything from the Cal Neva Re-
sort, once owned by Frank Sinatra,
open after a big renovation, to a South
Lake Tahoewith newwaterfront hotels.
CHRISTOPHER SOLOMON

22. Yorkshire, England
A photogenic (and historic) ale trail.

The sprawling northern county of
Yorkshire is becoming a big des-

tination for beer lovers, thanks to a re-
cently published guidebook called
‘‘Great Yorkshire Beer’’ and a renewed
interest in historic breweries like
Samuel Smith (founded in 1758) and
Timothy Taylor (from 1858). Spend an
evening crawling through the Fat Cat,
the Kelham Island Tavern and other
award-winning pubs in Sheffield— re-
cently called Britain’s best beer city by
the connoisseur Adrian Tierney-Jones
— then travel to Leeds, whose compact
center is home to the Victoria Hotel, the
Cross Keys and other public houses
that pull pints on traditional hand
pumps. A final stay in the photogenic
city of York offers a Tudor-style pub at
the end of every cobbled lane , as well
as modern beer temples like York Tap,
Pivni and the House of TremblingMad-
ness. EVANRAIL

23. Dubai
Reborn, relentless and still over the top.

Five years ago, one of the planet’s
most ambitious cities appeared to

be dying. Crushed with debt, Dubai
found its megaprojects and sky-
scrapers scuttled or scrapped. The city
went from juggernaut to joke. But now,
it’s back. Economically surging, Dubai
has won its bid to hostWorld Expo 2020
and has unveiled its TourismVision,
also for 2020, a plan to attract 20million
tourists— double the current crowd.

KO SASAKI FOR THE NEW YORK TIMES

JUSTIN MOTT FOR THE NEW YORK TIMES

ROB SCHOENBAUM FOR THE NEW YORK TIMES, COURTESY STÉPHANE COUTURIER AND GALERIE POLARIS, PARIS

Ishigaki, Japan, a
largely undiscovered
island, is home to
sandy beaches and
surfers, top. The
Bildmuseet in Umea,
Sweden, reopened
in 2012; its modern
art includes a 2008

photographic work
by Stéphane
Couturier, ‘‘Barce-
lona, Parallel No.2.’’
Right, the view from
the pool at the
Ritz-Carlton Phulay
Bay Reserve in
Krabi, Thailand.
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with wooden boats aren’t just props.
REMY SCALZA

26. Chennai, India 
A cultural capital springs to life.

Chennai, in the state of Tamil
Nadu (and formerly known as

Madras), was long considered the gateway
to popular South Indian tourist destina-
tions like Kerala but was overlooked as an
attraction itself. It is, however, a national
cultural capital and home to several dance
and music schools like Kalakshetra for
dance and the Music Academy for Carnat-
ic South Indian music, which both regular-
ly hold performances around town. There
are also historic sites aplenty, including
the Kapaleeswarar Temple, built in the
name of the Hindu god Shiva. Fresh buzz
makes this city especially enticing: Sev-
eral major hotels including the Park Hyatt
have recently opened, and there is a slew
of new and trendy clubs, boutiques and
restaurants, including Ottimo for excellent
pizzas. SHIVANI VORA

27. Seychelles
An African luxury hot spot that’s become 
easier to get to. 

This archipelago of 115 islands in
the Indian Ocean now has one of

the world’s most expensive hotels. The
listed price for a villa at the North Island
resort, on a private island where the Duke
and Duchess of Cambridge stayed during
their honeymoon, ranges from 2,582 to
4,079 euros (about $3,670 to $5,800) per
night; the Doubletree by Hilton Sey-
chelles, which opened last year, is, thank-
fully, more affordable. The appeal goes be-
yond pampering and powdery beaches:
The Seychelles is also home to some
100,000 giant Aldabra tortoises that live on
a coral atoll that is a Unesco World Herit-
age site. Air Seychelles recently signed

code-share agreements with Air Berlin,
Cathay Pacific Airways and other airlines,
making these islands about 1,000 miles off
the east coast of Africa more accessible.
RACHEL B. DOYLE

28. Krabi, Thailand
A Phuket-like hideaway, but still unspoiled.

The southern Thailand town of
Krabi lies just a 45-minute boat

ride across the Andaman Sea from Phuket.
But you can spare yourself the trip to Phu-
ket — plenty of riches lie here, and you
don’t have to fight the crowds to enjoy
them. Krabi sits next to the Ko Lanta Na-
tional Park, a prime spot for hiking, rock
climbing and elephant trekking. If you do
get restless, there are about 130 pristine is-
lands nearby that are ripe for exploration
and virtually undeveloped save for a few
ancient monasteries. And Krabi, which
used to have few options for accommoda-
tions and was hard to get to, is now more
tourist-friendly. A number of hotels have
opened in recent years, including Phulay
Bay, a Ritz-Carlton property. A marina,
Port Takola, is in the works and will be
home to restaurants, night life and shop-
ping, and a new terminal that has opened
at Krabi Airport means that there are
more flights to and from this gem. 
SHIVANI VORA

29. Aspen, Colo. 
Ditch those poles. Art and bike trails await. 

This ski town has a big develop-
ment off-piste: The long-awaited

reinvented Aspen Art Museum will open
its doors this summer. The 33,000-square-
foot space, designed by the Japanese ar-
chitect Shigeru Ban, is meant to reflect the
mountain experience. Visitors first take a
lift to the roof and take in the view from the
sculpture garden before descending to
tour the galleries. There is also plenty of

news for outdoor types this year, too, with
new mountain biking trails planned
throughout Aspen and Snowmass, a new
mountain skills center and expanded lift-
serviced biking. BONNIE TSUI 

30. Highlands, Iceland 
Natural wonders are in danger. 
Go see them before it’s too late.

The Icelandic government has spent
decades protecting its glaciers, pools,

ponds, lakes, marshes and permafrost
mounds in the Thjorsarver Wetlands,
which constitute 40 percent of the entire
country, mostly in the interior. But last
year, the government announced plans to
revoke those protections, allowing for the
construction of hydropower plants (in-
stead of glaciers and free-flowing rivers,
imagine man-made reservoirs, dams,
paved roads and power lines). “If they get
into this area, there will be no way to stop
them from destroying the wetlands com-
pletely,” said Arni Finnsson, the chairman
of the Iceland Nature Conservation Associ-
ation. More bad news looms: A law in-
tending to further repeal conservation ef-
forts has been put forward, so if you ever
want to see Iceland in all of its famously
raw natural beauty, go now.
DANIELLE PERGAMENT 

31. Umea, Sweden 
Soundscapes and culture shine in
northern Sweden.

A hotbed of hardcore and heavy met-
al music through the 1990s, this north-

ern city will welcome all genres during its
tenure as a European Capital of Culture
this year. Music will take center stage at
outdoor opera performances, a crowd-
sourced music festival and an orchestral
tribute to the local hardcore band Refused.
Visual arts focused on the culture of indig-
enous Sami people will be exhibited at

Bildmuseet, the city’s contemporary arts
museum that reopened in 2012 in a glass-
and-wood building designed by Henning
Larsen Architects. And it’s all easier to
reach thanks to a new higher-speed rail
connection from Stockholm. INGRID K. WIL-
LIAMS

32. Xishuangbanna, China 
Skip smog-choked cities — and face masks
— and head out to China’s wild frontier.

With pollution skyrocketing in Chi-
na’s showcase cities, visitors to the

country are increasingly seeking out
greener pastures to explore. Set deep in
the tropics of southern Yunnan province,
Xishuangbanna is about as lush as you can
get — the region boasts the richest bio-
diversity in China, including some of the
country’s last wild elephants. Last Febru-
ary, the area went upscale with its first
five-star hotel — the Anantara Xishuang-
banna Resort & Spa, which organizes tea-
leaf picking trips in mountainside planta-
tions. More action-oriented experiences
are possible, as well, such as the tour
group WildChina’s jungle biking trips or
treks along the caravan route plied by tea
traders centuries ago. JUSTIN BERGMAN

33. Andermatt, Switzerland
A mountain makeover from overlooked 
to opulent.

Andermatt has long been a quiet town
of Alpine farmers and bargain-seek-

ing skiers. But this winter, the former
Swiss Army outpost began its transforma-
tion into a bona fide ski destination with
the opening last month of the Chedi Ander-
matt. The 104-room resort, housed in a
modernized chalet with a Japanese restau-
rant among several dining options, indoor
and outdoor pools and a 10-treatment-
room spa, is just the first phase of a big
new development of apartment buildings,
homes, five more hotels and a golf course
in the coming year over 321 acres. The pe-
destrian village will offer skiers access by
gondola to the nearly 9,800-foot Gemsstock
Mountain, with future lifts to the larger
nearby ski area of Sedrun planned to open
in 2015. ELAINE GLUSAC 

34. Indianapolis
In the land of cars, cycling (and culture) 
get the limelight.

An urban cycling model has ar-
rived in Indianapolis: the new

$63 million, eight-mile bike-friendly Indy
Cultural Trail. The path connects five
downtown neighborhoods, including arty
Fountain Square, to top downtown sites,
including the Capitol Building, City Market
and White River State Park, a 250-acre
park that hosts the Indianapolis Zoo and
six more major attractions. Bicycles can be
rented along the paved and lighted path-
way, allowing riders to cruise past public
art, including a motion-activated firefly-
like swarm of LED lights. City officials say
that planners from Cologne, Germany, to
Portland, Ore., have come to see how the
city most famous for a 500-mile car race
managed to swap auto for bike lanes and
still keep everything rolling smoothly.
ELAINE GLUSAC 

ADAM FERGUSON FOR THE NEW YORK TIMES

ROB SCHOENBAUM FOR THE NEW YORK TIMES, COURTESY OF STÉPHANE COUTURIER AND GALERIE POLARIS, PARIS

ANDREW TESTA FOR THE NEW YORK TIMES

Sports are an often overlooked window into
local cultures, and in 2014, travelers have an
opportunity to experience the world’s two
grandest international sporting events —
the Olympic Games and the World Cup — in
exotic locations where winter sports and
soccer aren’t mere pastimes. 

Even if you aren’t a fan of the beautiful
game, it’s hard not to be enticed by the
prospect of experiencing the World Cup in
futebol-crazy Brazil, which is hosting the 32-
nation tournament for the first time since
1950. Fans can apply for tickets until Jan. 30
on the FIFA website, or book a package
tour that includes tickets.

The Winter Games in Sochi (Feb. 7 to 23)
have taken a beating in the court of public
opinion on a variety of fronts. But Sochi is a
lively Black Sea resort town with a temper-
ate, subtropical climate in easy striking dis-
tance of world-class skiing, and Aeroflot is
offering surprisingly competitive fares from
New York to Sochi via Moscow for some
dates during the Games. Russian authori-

ties have promised expedited visa process-
ing for Olympic travelers, and although you
don’t need a hotel reservation or an invita-
tion letter to get a visa, you need to buy an
event ticket (available from CoSport, the of-
ficial American ticket vendor for the Olym-
pics) and apply for a spectator pass.

You don’t need tickets to check out the

Kontxako Bandera, a festive rowing regatta
that’s been held the first two Sundays in
September in San Sebastián, Spain, almost
every year since 1879. Teams from through-
out the Basque Country compete for region-
al bragging rights, and the pageantry and
street parties attract more than 100,000 rev-
elers who line the steep hills surrounding
the city’s lively old town to get the best
views of the action.

If you don’t have the budget or time to
head overseas, consider making the trip to
balmy San Diego to watch the United States
and Britain renew the oldest Davis Cup ten-
nis rivalry at intimate Petco Park Jan. 31 to
Feb. 2. The United States Tennis Associa-
tion chose to host the matches (called a
“tie” in Davis Cup parlance) on a red-clay
court for the first time in more than 20
years. The court and about 6,500 temporary
seats will be set up in the outfield of the sta-
dium. Ticket packages for the three-session,
best-of-five series start at just $90 for the
weekend. DAVE SEMINARA

Catching the Game, the Games or the Match

ANDY ISAACSON FOR THE NEW YORK TIMES

Gornaya Karusel, a new ski area developed
near the Black Sea resort of Sochi, Russia.

From top, at Bildmuseet, a
contemporary arts museum in
Umea, Sweden, “Parallel n°2
(Barcelona) 2008” a work by 
Stéphane Couturier; busking in
York, England.
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■■ Kulturkollen!
Mixtape är rubriken på en ny utställning som öppnar i dag på Guitars 
The Museum i Umeå. Det finska konstnärsparet Anssi Kasistonni och 
Maria Stereo ställer ut en genreöverskridande hyllning till pop- och rock-
kulturen. Vernissage i konstnärernas närvaro kl. 16.00

FREDAG 2 MAJ 201444

KONST
Konsthögskolan MA  
examensutställning
Cultural Capital
Bildmuseet
Visas till den 18 maj

VERNISSAGE. När master
studenterna vid Konsthög
skolan gör sina examenspresen
tationer på Bildmuseet under 
innevarande kulturhuvudstads
år är det självklara temat kul
turellt kapital –  under det pågå
ende kulturpolitiska skiftet, tätt 
knutet till både nationella och 
globala rörelser, har framtidens 
konstnärer med utgångspunkt i 
Bourdieu och under ledning av 
curatorn Viktor Neumann satt 
händerna i olika förståelser av 
det kulturella kapitalet och hur 
dessa  flätar in sig i både politik, 
samhälle och det egna konst
närskapet.

Mycket handlar det förstås 
om den kulturdebatt och de 
dagsaktuella frågor som mer 
direkt rört Umeå 2014 – både 
genom enskilda studenters ar
beten, men inte minst genom 
det gemensamma projekt som 
ägt rum i masterklassen ge

Konst och kapital – uppgång    och fall
nom paraplynamnet Emma 
Thu  (resultatet av en ordlek 
med klassbeteckningen MA2), 
där interventioner genomförts 
bland annat i anslutning till 
Apberget. 

En subtil koppling till stads
byggnadsdebatten görs av 
 Madeleine Sillfors som i rum
met låtit det tecknande hon 
främst ägnar sig åt, ta form 
i en  gigantisk skulptur upp
byggd av bjälkar sammansat
ta till två huskroppar, en kon
ventionellt komponerad och en 
som bryter sig ur husets form; 
egentligen, säger Sillfors, kan 
vi skapa  precis vad vi vill. Och i 
Chris Magnussons teckning ska
pad med mötesklottrets estetik, 
görs en panorering över kultur
stråken längs Umeås älvkant i 
en version med Thomas Coles 
The Course of  Empire som för
laga; uppgång och fall.

En drabbande konstnärlig gestalt
ning av det politiska tillståndet i 
Europa i dag ger Jaqueline Shabo 
som arbetat tillsammans med 
den ukrainska konstnären och 
äkta makan Mariia Kulikyv
ska. Body and Borders är rub
riken på deras gemensamma 
installation som berättar om 
deras  giftermål som frontal

krockat med både myndighets
makt och sociala och genusba
serade  regimer. Kärleken och 
en längtan efter frihet i vid be
märkelse genomsyrar verket, 
bestående av bland annat två 
stålblanka sängramar, kliniska 
fråge formulär från Migrations
verket och flyhänta noteringar 
på väggen om politiska system 
där syret tycks bli allt mindre.

Globala marknadsmekanismer, 
konsumism och massproduktion 
tangeras på olika sätt i några av 
konstnärskapen. Lasse Brink har 
i spåren av Warhol uppehållit 
sig kring gränsen mellan kon
sten och det massproducerade 
kommersiella objektet. Kopplat 
till en samtida kommentar till 
livsstilskonsumtion och hip
sterkultur har han tillverkat 
ett eget exemplar av kultcykeln 
Cinelli Laser, modellen Crono 
Strada, vilken senare såldes på 
eBay – ett föremål där synbar 
perfektion kolliderar med den 
detaljgranskandes upptäckt av 
imperfektion.

Tekniken förlöst till natur 
handlar det om i Jonas Gazells 
verk, där en platttv – denna 
kraftfulla ikon för en propp
mätt och teknikhetsande tid – 
omsluts i en skir tygkokong i 

ett suggestivt och poetiskt ljud 
och bildverk, skärmen vänd mot 
golvet i en världsfrånvänd kom
munikation med – ja, vad?

I samma spänningsfält av exis
tensen borrar Wenche Crusell 
med installationen Systems 
of  Belief, en konstruktion av 
bränt trä på vilken en mängd 
glasbehållare placerats ut, med 
objekt nedsänkta i en sock
erlösning som under utställ
ningsperiodens gång kommer 
kristalliseras allt mer: tärning
ar, stenar, armband, en tända
re, kottar – människa och natur 
i en meditativ betraktelse över 
individualiteten och kollektivet, 
förgänglighet, hierarkier. 

Ur både den vietnamesiska 
och nordiska mytologin träder 
hästen fram som symbol för 
färden mellan nivåer av exis
tensen, något Camilla Lunqvist 
gestaltar i verket Psychopomp 
Shrine, en glänsande hästge
stalt i en trähydda. Placerad i en 
av utställningshallarnas avskil
da hörn, blir verket altarlikt och 
skapar en religiös atmosfär.

Intresset för måleriet som 
 medium och process visar sig 
både hos Ingrid Klintskog som i 
storskaligt abstrakt måleri ut

Utställningen öppnar på lördag 
den 3 maj kl 14:00.

Medverkar gör: Lasse Brink, 
Mark Frygell, Jonas Gazell, Anna 
Johansson, Ingrid Klintskog, Wen-
che Crusell, Jens Lindqvist, Camilla 
Lundquist, Chris Magnusson, Ida 
Persson, Jaqueline Shabo, Made-
laine Sillfors, Matti Sumari och Fa-
bian Tholin. 

Den 30 maj – 5 juni medverkar 
masterklassen i en utställning på 
Zentrum für Kunst und Urbanis-
tik i Berlin, detta med stöd från 
Umeå 2014.

■■ Vernissage 
 i morgon

Ovan Ida Perssons 3:1, 3:7, 3:2 och 
Jaqueline Shabo/ Mariia Kulikyv-
skas Body and Borders. Nedan 
Mark Frygells The Troubled Drafts-
man, Wenche Crusells Systems of 
Belief och Ingrid Klintskogs Untit-
led. FOTO: TORBJÖRN JAKOBSSON/ 
BILDMUSEET

Anna Johansson, Rigmaroles.
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Det här är ärornas ära. Att säga att jag är  
stolt är en enorm underdrift.

Den brittiske komikern, skådespelaren och författaren Stephen Fry, som tar över som ordförande för den tunga litteraturfestivalen Hay Literary Festival i Wales.
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KONST
Gunilla Samberg
Convoy
Visas på Umeå Stads-
bibliotek till den 18 maj

PERFORMANCE. Tillsammans 
står vi en liten utspridd skara 
runt Ljusgården i Stadsbiblio-
teket och väntar med kameror, 
block och smartphones i högsta 
hugg. På plats i rummet de sex-
ton barnvagnarna: alla vita med 
varsin siffra och med grönt gräs 
som tittar upp över kanten. 

Bara den synen är poetisk och 
lugnande. Symboliken är inte 
svårfångad men kanske just 
därför så kraftfull: Att vårda det 
växande. Naturens oskuld har 
väl aldrig lyst så här tydligt? 

Gunilla Samberg, konstnären 
med flera liknande projekt bak-
om sig och permanent represen-
terad vid Umedalens skuptur-
park, kommer in först och trär 
på sig den vita rocken och hu-

van. Sen de femton andra del-
tagarna som även de tar för sig 
av de vita rockar och huvor som 
hänger vid sina nummer på sär-
skilt tillverkade hängare. Även 
de är vita. Den vita färgen och 
de identiska uniformerna neu-
traliserar och gör anspråk på en 
objektivitet. En sanning. Ett all-
var. Ett dödsallvar. Och vi lyss-
nar. 

De samlar sig och blir tysta en 
stund sedan greppar de sina 
vagnar och börjar sakta gå 
igenom bibliteket, ut på Råd-
husesplanaden ner mot järn-
vägstationen runt och tillbaka 
i samma makliga långsamma 
fart. Det är en kraftfull syn att 
se det vita tåget av barnvagnar-
na och deras allvarliga skötare 
skrida ner längs esplanaden. 
Farten (eller o-farten) blir i sig 
en provokation, en uppmaning 
till oss att inte titta bort.  

Konvojen avslutas på rådhus-
torgets scen och där, när alla 
samlats uppe på scen, tar Gunil-
la Samberg till orda framför ett 

torg fyllt av nyfikna och redan 
frälsta. Det hon säger handlar 
förstås om hur vi utarmar vår 
jord och att vi måste ta vårt an-
svar inför kommande generatio-
ner. Inte ”accelera vårt uttag” av 
resurser utan att återbruka.  

Detta har sagts förr och 
nu mer än någonsin larmar 
det högre och högre från fle-
ra  olika håll. Men inte så här. 
Starkt, modigt säreget och per-
sonligt, unikt och inte minst – 
 rörande. 

Frågan om svårigheten i vårt 
uppdrag att rädda vår jord kän-
ner jag inte av någonstans. Men 
behövs det? Denna performan-
ce säger bara ett kraftfullt men 
vänligt: Nu är det nog. I den 
energin finns mycket kraft att 
hämta.

Convoj kommer att utföras igen 
den 10 maj på operaplan i sam-
band med Madefestivalen. Barn-
vagnarna och dess förare kom-
mer även att synas runt om i 
stan fram till dess. 

MARIT STRANDBERG

Ett kraftfullt:  
nu är det nog

Starkt, modigt, säreget och rörande är Gunilla Sambergs verk Convoy, det skriver VK:s Marit Strandberg. 
FOTO: PER A ADSTEN

Konst och kapital – uppgång    och fall
forskar och utmanar färgens 
skulpturala egenskaper i fält 
av olika djup och densitet, och 
hos Ida Persson som i akrylmå-
leri av olika rutsystem stillsamt 
och med knivskarp precision 
bygger upp en förrädisk harmo-
ni, med störande logiska omöj-
ligheter som framträder först 
 efter en stunds betraktande. 

En annan ingång till måleri-
et tar Mark Frygell som i instal-
lationen The Troubled Drafts-
man kastar ljus på något av en 
filosofisk idé om konstnärens 
arbetsrum. En skissartat upp-
byggd ateljé på utställnings-
golvet, med utspridda målning-
ar i arbete, fåtöljer och slängda 
klädesplagg, blir en melanko-
lisk kommentar till konstnärs-
uppdraget – ensamheten och 
ansvaret. 

I flexhallen i nedersta våning-
en av Bildmuseet fortsätter 
 presentationerna som fyller 
både plan tre och fyra – här vi-
sas Matti Sumaris verk Secret 
Agent, en container byggd av 
containerfynd som uppfordran-
de ifrågasätter gränsen mellan 
konst och skräp, det brukbara 
och det obrukbara. Uppford-
rande och manande till ett ifrå-
gasättande av livsmönster och 

vardagssanningar är också 
Anna Johanssons videodoku-
mentation alldeles intill, av en 
konstnärlig aktion i centrala 
Umeå där konstnären försedd 
med megafon utropar sökfraser 
från Google: ”Hur går jag med i 
Facebook?”, ”Hur går jag upp i 
vikt?” – ”Hur går jag vidare?”

En början – eller ett slut – av 
utställningen ges ute på torget 
som förbinder Konsthögsko-
lan med Bildmuseet, ett svär-
tat humoristisk scenario. Från 
ett fönster i Bildmuseet blick-
ar Chris Magnussons skulp-
tur av en gigantisk mansfigur 
ut över staden, borttappad och 
omsprungen undrar han yr-
vaket; vad hände med staden 
och  tiden?

Jens Lindqvists ljudverk intill 
möter upp med ett stycke i tre 
delar för horn, där signalen för 
Viktigt meddelande till allmän-
heten stilla övergår till Michael 
Jacksons We are the world och 
klingar ut i den långa signalen; 
Faran över. 

En form av svar möjligen, 
 eller åtminstone tillfällig tröst 
– kanske allt man kan begära.

SARA MEIDELL

3
...studentvisningar görs av 
utställningen; på tisdag den 
6 maj 18:30, söndag den 11 
maj 14:00 och tisdag den 
13 maj 18:30.

Matti Sumaris Secret Agent och  Camilla Lundquists Psychopomp Shrine.

FOTOGRAFI. I dag öppnar en 
utställning på Lettlands foto-
grafiska museum i Riga med 
ett 50-tal av Sune Jonssons fo-
tografier. Utställningen är en 
del i utbytet mellan de två kul-
turhuvudstäderna Umeå och 
Riga, som fortsätter om några 
veckor då den lettiska fotogra-
fen Inta Ruka öppnar en ny ut-
ställning på Sune Jonsson Cen-
trum för dokumentärfotografi 
vid Västerbottens museum. 

Bland det som visas i Lett-
land av Sune Jonsson finns 
det nyproducerade bildspelet 
PRAG 1968, med dokumenta-
tion från när ryska stridsvag-
nar invaderade Prag 21 augusti 
1968, då Sune Jonsson fanns på 
plats. 

Utställningen pågår 2 maj–1 
juni och öppnar i närvaro av 
Sveriges ambassadör i Lett-
land.

SARA MEIDELL

Prag-bilder av Sune Jonsson till Riga

FOTO: SUNE JONSSON

Dagens Nyheter
2014/05/19

Västerbottens Kuriren
2014/05/02
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under helgen har Västerbottens museum ett späckat schema med in-
vigningen av sune jonsson Centrum för dokumentärfotografi, vernissa-
ge, teatrar, filmvisningar, dansuppvisningar, med mera. På fredagen finns 
chans för livemusik när umeåartisten Frida Selander spelar, kl 22.30.

■■ Nöjeskollen!

UMEÅ. VK berättade i juni i fjol 
om filmen Skeden, skålen och 
kniven – slöjdare Wille Sund-
qvist, filmen om den välkän-
de Västerbottensslöjda-
ren Wille Sundqvist. 
På fredag har filmen 
premiär i samband 
med Västerbottens 
museums invig-
ningshelg av 2014. 

Initiativtagare till 
och producent för fil-
men är Wille Sundqvists 
son, slöjdaren Jögge Sund-
qvist, som gjort filmen tillsam-
mans med Bautafilm i Umeå. 

Filmen är i huvudsak en in-
struktionsfilm för att föra kul-
turarvet och metoderna kring 
Wille Sundqvists slöjdande vi-
dare, men har vissa dokumentä-

ra inslag. För Jögge Sundqvist,  
i egenskap av producent för fil-
men men också som slöjdare 

själv, kändes det viktigt att 
bevara berättelsen om 

en traditionsbärare 
som Wille Sundqvist, 
och presentera ho-
nom för en yngre 
publik.

Filmen är delfinansie-
rad med bidrag från 

Nämnden för hemslöjds-
frågor, NFH, och en fram-

gångsrik insamlingskampanj 
på sajten Kickstarter, där målet 
på 5 000 dollar uppnåddes redan 
efter ett dygn och totalt fick in 
över 13 000 dollar, eller mer än 
83 000 kronor. 

EVELINA BURSTRÖM
Filmen om slöjdaren Wille Sundqvist, till vänster, är producerad av hans son Jögge Sundqvist, till höger. Här från 
filminspelningen i juni i fjol då Wille var 87 år. På fredag har filmen premiär.  FOtO: PEr LaNdFOrs

VISAS I HELGEN. Nu får slöjdaren jögge 
sundqvists film om sin far, Wille sundqvist, 
premiär. detta i samband med Västerbot-
tens museums invigning av 2014. 

Premiär för slöjdarfilm

uMEÅ. I samband med helgens 
vernissage på Bildmuseet gör 
ljudboksaktuella Frida Hyvönen 
en spelning på hemmaplan.

I helgen är det stor invignings-
helg för Umeå som Europas kul-
turhuvudstad 2014. Bildmuseet 
erbjuder ett späckat program, 
däribland ett vernissage på sön-
dag för utställningarna av Leo-
nor Fini och Katarina Pirak Sik-
ku. Under detta arrangemang, 
där det blir konstnärsbesök och 
visit från Frankrikes ambassa-
dör, gör Robertsforsartisten Fri-
da Hyvönen en kort konsert. 

Bildmuseet håller under in-
vigningshelgen öppet extra 
länge, till klockan 21 fredag, lör-

dag och söndag. Utöver de nya 
utställningarna ordnas många 
visningar samt bildverkstad. 

Frida Hyvönen är också aktuell 
med Mamede-projektet, ett ljud-
boksprojekt tillsammans med 
forne Refused-trummisen Da-
vid Sandström och författaren 
Negar Naseh. Frida Hyvönen 
läser där in Marguerite Duras 
text Att skriva (Écrire) och ljud-
upptagningen släpps på vinyl. 

I kväll har Natur & kultur 
dubbel releasefest för ljudbo-
ken liksom Negar Nasehs hylla-
de debutroman Under all denna 
vinter, på Bistro Barbro i Stock-
holm. 

Frida Hyvönen släppte sitt 

tredje fullängdsalbum, To the 
soul, 2012. Skivan skrevs både 
i Paris och i huset på landet  
i Flarken, Robertsfors. 

EVELINA BURSTRÖM

Frida Hyvönen 
live på museum

Frida Hyvönen spelar på Bildmuseets vernissage på söndag. Konserten är 
gratis, men platsantalet är begränsat. FOtO: aBEBE asrEs

de fyra utställningarna på  
Bildmuseet i helgen är: 
Leonor Fini: Pourquoi pas?.  
surrealistiska verk av den fransk-
italienska konstnären från 30- till 
50-talet. Frankrikes ambassadör 
jean-Pierre Lacroix närvarar vid 
vernissagen på söndag. 
Katarina Pirak Sikku:  
Nammaláhpán. Handlar om den 
svenska rasbiologins studier av 
den samiska befolkningen. Konst-
nären närvarar på söndag. 
Thilo Frank: Lekfulla installatio-
ner, bland annat en spegelinstalla-
tion som fyller ett helt rum. 
Andreas Johansson: Place posi-
tion. tredimensionella fotokollage 
av övergivna landskap och förfall-
na områden. 

■■ Utställningarna

MUSIK. Umeårapparen Natha-
lie ”Cleo” Missaoui och Stock-
holmssångerskan Kristin Am-
paro har samarbetat mycket 
tillsammans, och i somras 
ställde de båda sig i studion för 
att spela in den gemensamma 
ep:n Vem e han. Det sexspå-
riga albumet är producerat av 
duon Broke n’ Tipsy och låten 
Kär och galen är medproduce-
rad av Style of  Eye (Icona Pop). 
Ep:n är ute nu digitalt. 

EVELINA BURSTRÖM

Cleo och Amparo 
släpper ep ihop

BIO. Bioklubben Kinoklubben 
är tillbaka i Miklagård, Umeå 
Folkets hus. På torsdag visas 
Woody Allen-filmen Du kom-
mer att möta en lång mörk 
främling från 2010. 

Senare i vår visas bland an-
nat Michael Hanekes Det vita 
bandet (den 13 februari), Mas-
soud Bakhshis Min iranska 
familj (3 april) och bröderna 
Ethan och Joel Coens A seri-
ous man (24 april). 

EVELINA BURSTRÖM

Kinoklubben  
är tillbaka

LIVE. I helgen arrangeras Norr-
botten Hardcorefest på Fören-
ingsgatan 7 i Luleå. På tors-
dag kan Umeås hardcorefans 
värma upp inför festivalen 
på Verket i Umeå. Då spelar 
nämligen Malmöbandet Korp, 
danska Demon head, Krigs-
kontrast från Gävle och Umeås 
Fukushima. På Norrbotten 
Hardcorefest spelar bland an-
nat Umeåbanden Misantropic, 
Trots, Dick Tracy och Eaten 
raw.  EVELINA BURSTRÖM

Hardcorefest  
på Verket i Umeå

■■ Läs 
reportaget 

från film- 
inspelningen 

på vk.se

TV. Williams lista 2, med hu-
morstjärnan William 
Spetz från Umeå, är det 
mest sedda tv-pro-
grammet på webben.

Det är Dagens me-
dia som tagit del av en 
rapport från MMS, där 
det bland annat fram-
går att Williams lista 2 
var det mest sedda web-
bexklusiva programmet 
under 2013, sett till webbpu-
blik. Programmet innehar inte 

mindre än nio av de tio hög-
sta placeringarna. Störst 

webbpublik hade det an-
dra avsnittet, som lock-
ade en publik på 78 966 
tittare. Det är den näst 
högsta noteringen för 

ett program sedan MMS 
började mäta webb-tv 
2011, skriver Dagens me-
dia.

William Spetz pro-
gram sänds i SVT Play.

EVELINA BURSTRÖM

Umeåsonens lista det mest sedda 
webbprogrammet förra året

Spetz.  FOtO: 
 MaLiN grÖNBOrg
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50-talet. Frankrikes ambassadör 
jean-Pierre Lacroix närvarar vid 
vernissagen på söndag. 
Katarina Pirak Sikku:  
Nammaláhpán. Handlar om den 
svenska rasbiologins studier av 
den samiska befolkningen. Konst-
nären närvarar på söndag. 
Thilo Frank: Lekfulla installatio-
ner, bland annat en spegelinstalla-
tion som fyller ett helt rum. 
Andreas Johansson: Place posi-
tion. tredimensionella fotokollage 
av övergivna landskap och förfall-
na områden. 

■■ Utställningarna

MUSIK. Umeårapparen Natha-
lie ”Cleo” Missaoui och Stock-
holmssångerskan Kristin Am-
paro har samarbetat mycket 
tillsammans, och i somras 
ställde de båda sig i studion för 
att spela in den gemensamma 
ep:n Vem e han. Det sexspå-
riga albumet är producerat av 
duon Broke n’ Tipsy och låten 
Kär och galen är medproduce-
rad av Style of  Eye (Icona Pop). 
Ep:n är ute nu digitalt. 

EVELINA BURSTRÖM

Cleo och Amparo 
släpper ep ihop

BIO. Bioklubben Kinoklubben 
är tillbaka i Miklagård, Umeå 
Folkets hus. På torsdag visas 
Woody Allen-filmen Du kom-
mer att möta en lång mörk 
främling från 2010. 

Senare i vår visas bland an-
nat Michael Hanekes Det vita 
bandet (den 13 februari), Mas-
soud Bakhshis Min iranska 
familj (3 april) och bröderna 
Ethan och Joel Coens A seri-
ous man (24 april). 

EVELINA BURSTRÖM

Kinoklubben  
är tillbaka

LIVE. I helgen arrangeras Norr-
botten Hardcorefest på Fören-
ingsgatan 7 i Luleå. På tors-
dag kan Umeås hardcorefans 
värma upp inför festivalen 
på Verket i Umeå. Då spelar 
nämligen Malmöbandet Korp, 
danska Demon head, Krigs-
kontrast från Gävle och Umeås 
Fukushima. På Norrbotten 
Hardcorefest spelar bland an-
nat Umeåbanden Misantropic, 
Trots, Dick Tracy och Eaten 
raw.  EVELINA BURSTRÖM

Hardcorefest  
på Verket i Umeå

■■ Läs 
reportaget 

från film- 
inspelningen 

på vk.se

TV. Williams lista 2, med hu-
morstjärnan William 
Spetz från Umeå, är det 
mest sedda tv-pro-
grammet på webben.

Det är Dagens me-
dia som tagit del av en 
rapport från MMS, där 
det bland annat fram-
går att Williams lista 2 
var det mest sedda web-
bexklusiva programmet 
under 2013, sett till webbpu-
blik. Programmet innehar inte 

mindre än nio av de tio hög-
sta placeringarna. Störst 

webbpublik hade det an-
dra avsnittet, som lock-
ade en publik på 78 966 
tittare. Det är den näst 
högsta noteringen för 

ett program sedan MMS 
började mäta webb-tv 
2011, skriver Dagens me-
dia.

William Spetz pro-
gram sänds i SVT Play.

EVELINA BURSTRÖM

Umeåsonens lista det mest sedda 
webbprogrammet förra året

Spetz.  FOtO: 
 MaLiN grÖNBOrg

Västerbottens-Kuriren
2014/01/28
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Det är så omoraliskt att jag har gråtit. 
Lusten för teatern tog slut med detta..

Marie Göranzon, skådespelerska på Dramaten kommenterar i DN rekryteringen av Eirik Stubø till Dramaten. Stubø rekryterades från Stadsteatern, där han varit chef i bara ett drygt halvår.
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NYA UTSTÄLLNINGAR. Ett återtagande av glömda, 
gömda eller tystade berättelser förenar konstnärerna 
Liselotte Wajstedt och Carola Grahn som på söndag 
öppnar nya utställningar på Bildmuseet. Ett samiskt 
arv lyfts upp till historiens yta i konstnärliga gestalt-
ningar om skam, frihet, sorg och revansch.

Historien 
ropar tillbaka

KONST. På älvssidan av Bildmu-
seet har en krokig tall trängt in 
sig i ett skyddat utrymme mel-
lan huskropparna. Hundskall, 
människoröster, ljudet av en 
renhjord som förflyttar sig, en 
stillsam jojk sprider sig från 
terrassen; den högtalarförsed-
da tallen ropar ut fragment av 
berättelser som tystats.

– Det är en idé jag burit med 
mig under lång tid – jag ville för-
söka gestalta stunden när vid-
derna börjar ropa, förklarar 
konstnären bakom verket, Ca-
rola Grahn, född och uppvuxen 
i Jokkmokk men i dag bosatt  
i Stockholm. 

Bakgrunden till verket finns  
i faderns livsberättelse och i frå-
gan om smärta kan ärvas. Fa-
dern, uppvuxen i Kittelfjäll och 
Tärnafjällen, sattes som barn  
i nomadskola och Carola Grahn 
utforskar i verket hur en män-
niska präglas av att växa upp 
under förhållanden präglade av 
skam och mindervärde. 

– Verket handlar inte om 
min far, men jag har reflekte-
rat kring hans historia och det 
faktum att hans elva syskon 
alla valt att hantera sin barn-
domsupplevelse på olika vis. 
En del har valt att tysta ner el-
ler glömma, men jag tror att be-
rättelser och erfarenheter ändå 
går i arv.

– För mig blir det lite kluvet 
att bära detta arv, när jag i dag 
bemöts av nyfiket intresse när 
jag berättar att jag är same. 
Som om vi var uppvuxna i nå-
gon slags fest.

I verket med tallen som bör-
jar jojka (där Jörgen Stenberg 
står för utförandet) har Carola 
Grahn velat knyta an till natu-
ren och fjällen som bas för ett 
kollektivt minne och en kon-
taktyta med en samisk historia 
som kan få inre fält att öppna 
sig.

– Nu får vidderna ropa till-
baka de historier som tystats 
ner.

Naturen är en av klangbottnarna 
också i Liselotte Wajstedts fyr-
delade installation som rör sig 
kring konstnärens mormor, en 
älskad gestalt vars livsberättel-

se Liselotte med åren avtäckt 
allt fler lager av. I flexhallen 
på Bildmuseets bottenplan vi-
sas en film, ett ljudverk, en kolt 
och ett fotografi som alla hand-
lar om mormoderns dramatiska 
livsval. I strid mot sociala kon-
ventioner och sin laestadianska 
tro bröt mormodern mitt i livet 
upp från sin man och lämnade 
honom och de yngsta barnen 
för att leva med sin stora kär-
lek. Hur den historien gått i arv, 
skulden som mödrar nu och då 
beläggs med när de överger 
barnen, den kroppslighet som 
förbinder eller skapar avstånd 
mellan generationer, språk och 
kulturella koder, är teman som 
utforskas i projektet. 

Det var under den period då Lise-
lotte Wajstedt, född och uppvux-
en i Kiruna, bodde i Stockholm, 
som släktband och arv började 
pocka på uppmärksamhet.

– Jag tappade bort en vante 
i tunnelbanan som min mos-
ter stickat och insåg med ens 
att hon var den enda som skul-
le kunna återskapa mönstret.

Insikten ledde till ett återvän-
dande till de släktberättelser 
som präglade barndomen, ofta 
om dramatiska kvinnoöden – 

På smycket av Elle Máret Valkeapää, på kolten av Liselotte Wajstedt,  finns fotografier av 
mormodern. Till höger stillbild ur filmen.

Liselotte Wajstedt är konstnär 
och filmskapare som ligger bakom 
bland annat filmerna Jorindas resa 
och Kiruna – Rymdvägen.

men det var vid flytten till Ki-
runa något senare som området 
kom att snävas in till den egna 
historien.

– Jag fann mormors fotoal-
bum och på första sidan fanns 
en bild på mig som tvååring. Al-
bumet avslutas med min mos-
ters dödsannons och det blev så 
tydligt att detta var ett liv som 
behövde berättas.

Den vita kolten är central, sydd 
av Liselotte på den symaskin 
hon ärvde av mormodern och 
med fotografier ur albumet 

tryckta längs klänningsfållen. 
I filmen vandrar Liselotte Waj-
stedt med kolten på genom ett 
höstlandskap där naturen blir 
både startpunkt och avslut.

Liselotte Wajstedt har både  
i sin konst och genom ett aktivt 
deltagande i samhällsdebatten 
återkommit till frågor om vem 
som ges rätten att ta plats i den 
samiska kulturen.

Under arbetet med verket 
har flera debatter rasat om re-
presentation och tolerans inom 
det samiska – under sömnaden 
av kolten blossade till exempel 

ett storbråk upp sedan mode-
skaparen Gudrun Sjödén i en ny 
kollektion lånade in traditionel-
la samiska mönster på ett sätt 
som väckte anstöt hos många 
samer.

– Det var ett övertramp, man 
kan inte massproducera en kul-
tur på det sättet. Samtidigt mås-
te den samiska kulturen också 
få ifrågasättas och förändras för 
att vara levande.

SARA MEIDELL

Utställningar-
na av Liselotte 
Wajstedt, The 
Lost One, och 
Carola Grahn, 
Vidderna ropa, 
öppnar på sön-
dag den 25 maj 
på Bildmuseet 
och visas till den 
7 september.

Utställningar-
na är produce-
rade med stöd 
av Umeå 2014 
och Kulturkon-
takt nord och 
ingår i Bildmu-
seets serie av 
samtidskonst-
närer med sa-
misk bakgrund 
som presenteras 
under kultur-
huvudstadsåret 
2014. Katarina 
Pirak Sikku, 
Marja Helan-
der och Per 
Enoksson har 
tidigare ställt ut i 
serien.

■■ Ver-
nissage 
på sön-
dag

Carola Grahn vid verket 
Vidderna ropa utanför Bild-
museet.  FOTO: HANNA ERIKSSON

Västerbottens-Kuriren
2014/05/23
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Att vi till slut, två decennier efter den 
kinesiska konstens internationella 
boom, får möjlighet att se en rad av 
landets viktigaste konstnärer hänger 
förstås ihop med att det är en svensk 
som just nu leder bygget av Asiens 
största museum för samtidskonst.

Moderna museets förre chef Lars 
Nittve är mitt i arbetet med att bygga 
upp M+ i Hongkong, men finns just nu 
i norra Sverige, på Bildmuseet i Umeå. 
Med sig har han omkring 80 konstverk 
ur den samling som han och hans 
medarbetare håller på att skapa.

– Nästan ingen utställning har för-
sökt berätta vad som egentligen har 
hänt med Kinas samtidskonst de se-
naste 40 åren. Det är en unik period i 
världshistorien, berättar Lars Nittve 

under en rundvandring tillsammans 
med kinesiske Pi Li, förste intendent 
på M+.

Utställningen ”Right Is Wrong” är ett 
koncentrat av den nutida kinesiska 
konsthistorien, och ett smakprov på 
vad M+ så småningom har att bjuda 
på. Konsten hör till största del hemma 
i Sigg Collection, den schweiziska 
samling på omkring 1 500 verk som 
blev en grundbult när Nittve började 
köpa in konst till M+.

I dag har M+ drygt 3 500 verk, och 
fortfarande återstår merparten av de 
1,3 miljarder kronor som avsatts för in-
köp.

Två av samlingens mest oansenliga 
verk utgör startskottet för den kinesis-

ka samtidskonsten: små landskaps-
målningar som i själva verket är djär-
va motståndshandlingar.

– De här konstnärerna gjorde något 
extremt modigt. De var de första som 
efter kulturrevolutionen satte formen 
och konstens egenvärde i första rum-
met - ett stort steg bort från propagan-
dakonsten, berättar Pi Li.

Det lilla formatet har sin förklaring: 
målningarna skulle rymmas i de små 
målarlådor som konstnärerna tillver-
kade i samma storlek som Maos lilla 
röda. En ask i den storleken kunde 
man bära i väskan utan att dra upp-
märksamhet till sig.

Där och då, i mitten av 1970-talet, 
föddes samtidskonsten i Kina. Men 
konstnärerna tvingades i princip bör-

Nittve öppnar våra       ögon för Kina
Lars Nittve och Pi Li, förste intendent på blivande museet M i Hongkong, har kommit till Sverige för utställningen ”Right is wrong”, som gjorts tillsammans med 
Bildmuseets chef Katarina Pierre. Foto: Johan Gunséus/tt

”
Det var ett 
trauma, de 
konstnärer 
som var 
kvar kände 
sig hänvisa-
de till cy-
nism och 
ironi
Pi Li

På några decennier har Kinas konstscen exploderat – något som 
gått Sverige förbi. Men nu har delar av världens främsta samling av 
kinesisk samtidskonst landat i Umeå.

Sofia Jupither 
får Thaliapriset
Regissören Sofia Jupither 
tilldelas Svenska Dagbla-
dets teaterpris för 2014. 
Hon får priset för sina upp-
sättningar av Lars Noréns 
”3.31.93” på Stockholms 
stadsteater och Richard 
Strauss ”Salome” på Kung-
liga operan.

Thaliapriset har delats ut 
sedan 1951 och prissum-
man är på 25 000 kronor. 
Bland tidigare pristagare 
finns bland andra Carolina 
Frände, Marie Göranzon, 
Alexander Mørk-Eidem 
och Stina Ekblad. (TT)

”Tysken som ritar om den 
svenska festivalkartan”. Ja, 
så lyder rubriken på nästa 
uppslag, som handlar om 
Folkert Koopmans, VD för 
FKP Scorpio, som nästa 
vecka arrangerar Bråvalla-
festivalen i Norrköping. 
Förra året lockade evene-
manget över 50 000 perso-
ner (festivalrekord). Sam-
ma bolag ligger också bak-
om Getaway Rock Festival i 
Gävle (7-9 augusti). 

n MISSA INTE

Sofia Jupither. Foto: tt

Gefle Dagblad
2014/06/21
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Umeå  Att vi till slut, två de-
cennier efter den kinesiska 
konstens internationella 
boom, får möjlighet att se 
en rad av landets viktigaste 
konstnärer hänger förstås 
ihop med att det är en 
svensk som just nu leder 
bygget av Asiens största 
museum för samtidskonst.

Moderna museets förre 
chef Lars Nittve är mitt i ar-
betet med att bygga upp M+ 
i Hongkong, men finns just 
nu i norra Sverige, på Bild-
museet i Umeå. 

Med sig har han omkring 
80 konstverk ur den sam-
ling som han och hans med-
arbetare håller på att skapa.

– Nästan ingen utställning 

har försökt berätta vad som 
egentligen har hänt med Ki-
nas samtidskonst de senas-
te 40 åren. 

Det är en unik period i 
världshistorien, berättar 
Lars Nittve under en rund-
vandring tillsammans med 
kinesiske Pi Li, förste inten-
dent på M+.

Utställningen ”Right is 
wrong” är ett koncentrat av 
den nutida kinesiska konst-
historien, och ett smakprov 
på vad M+ så småningom 
har att bjuda på. 

Konsten hör till största del 
hemma i Sigg Collection, 
den schweiziska samling på 
omkring 1 500 verk som blev 
en grundbult när Nittve bör-

jade köpa in konst till M+.
Två av samlingens mest 

oansenliga verk utgör start-
skottet för den kinesiska 

samtidskonsten: små land-
skapsmålningar som i själva 
verket är djärva motstånds-
handlingar.

  De här konstnärerna gjor-
de något extremt modigt. 
De var de första som efter 
kulturrevolutionen satte 
formen och konstens egen-
värde i första rummet – ett 
stort steg bort från propa-
gandakonsten, berättar Pi 
Li.

Det lilla formatet har sin 
förklaring: målningarna 
skulle rymmas i de små må-
larlådor som konstnärerna 
tillverkade i samma storlek 
som Maos lilla röda. 

Där och då, i mitten av 
1970-talet, föddes samtids-
konsten i Kina. Men konst-
närerna tvingades i princip 
börja från noll, och på ett 
decennium försökte de ta 
till sig vad som hänt i väst 
under 100 år, från impressi-
onism till popkonst.

Det brutala militära våldet 
i samband med massakern 
på Himmelska Fridens Torg 
fick konstnärer att fly landet 
eller ge upp sitt skapande 
och i ”Right is wrong” utgör 
den blodiga historien en röd 
tråd. 

Flera av verken är omöjliga 
att visa i Kina, bland annat 
Liu Heung-Shings fotografi 
av svårt skadade människor 
som förs från Himmelska 
fridens torg, liksom den 
målning som Wang Xingwei 
gjorde utifrån samma foto-
grafi tio år senare.

Intresset för Ai Weiwei, 
som också ingår i Bildmuse-
ets utställning, har varit 
stort, men den kontext han 
kommer ur och den bredd 
av röster som finns, har för-
blivit okänd för den breda 
publiken.

Elin  Viksten
TT

Kinas konstscen i Umeå
På några decennier har Kinas konstscen ex-
ploderat – något som gått Sverige förbi. Men 
nu har delar av världens främsta samling av 
kinesisk samtidskonst landat i Umeå.

p ”Right is 
wrong”

Utställning-
en är Bild-
museets 
största sats-
ning under 
Umeås kul-
turhuvud-
stadsår och 
visas till 12 
oktober.
Kuratorer är 
Lars Nittve, 
chef för M+, 
Pi Li, chefs-
intendent M 
och Katarina 
Pierre, mu-
seichef för 
Bildmuseet.
Rymmer ki-
nesisk konst 
från fyra de-
cennier, från 
1970-talet 
fram till i 
dag. 

”Still life” hör till Ai Weiweis tidiga verk. Det består av 3 600 numrerade stenar.  FOTO: JOHAN GUNSÉUS/TT

”Family tree” (2000) av 
Zhang Huan. En serie själv-
porträtt där konstnären har 
låtit nio kalligrafer skriva 
hans egen familjehistoria 
över ansiktet, som gradvis 
försvinner under bläcket.
 FOTO: M SiGG COlleCTiON

ÖrnskÖldsvik  Helt enligt 
traditionen ställer Ulla-
Mai Bergman och Eleo-
nore Sellin ut just nu i 
Ödbergska gården.

UllaMai Bergman är textil-
konstnär, Eleonore Sellin 
krukmakare och de är 
mångåriga vänner.

– Vi har nog jobbat ihop i 
25 år, kanske 30, säger Ulla-
Mai.

Med jobba ihop menas att 
de varje sommar har en ge-
mensam utställning, och i 
år öppnade den i Ödbergska 
gården i lördags.

De båda konstnärerna har, 
som de säger, ”slängt ut allt 
gammalt” ur ett av rummen 
i bottenplanet på den gam-
la gården, och i stället 
plockat in sina grejor.

På väggarna hänger Ulla-
Mai Bergmans vävda, batik-
färgade textilier.

– Jag målar en akvarell 
först, sedan målar jag av 
den i vävstolen, skrattar 
hon.

Temat är Evert Taube och 
det är mycket himmel och 
hav – och UllaMai har dess-
utom till varje verk på en 
lapp skrivit ned en strof ur 

någon av Taubes visor.
Känns väldigt somrigt, om 

ni frågar mig!
Eleonore Sellin har däre-

mot inte jobbat med något 
tema.

– Jag kallar det brukbart. 
Jag tycker om att göra 
bruksgrejor, som kan an-
vändas och tål både ugn och 
diskmaskin, säger hon.

Fråga: vad ser du på de 
små porslinskopparna till 
höger på Robbin Norgrens 
bild?

Utställningen i Ödbergska 
pågår till den 27 juni.

Ulf Häggqvist

Möte textil och keramik

Krukmakaren Eleonore Sellin och UllaMai Bergman, som job-
bar i textil, har arrangerat utställningar tillsammans i 25, kan-
ske 30 år och just nu pågår årets i Ödbergska gården.
 FOTO: RObbiN NORGReN

Mest läst på webben i går 
under kultur
1.  Man kan vara sig själv i 

Norrland
2.  Konstrunda med interna-

tionella perspektiv
3.  De 50 bästa böckerna nå-

gonsin
4.  En nationaldag med mat 

och kultur
5. Världens störste tenor

Mest läst på webben i går 
under nöje
1.  Systrarna har hittat till-

baka till varandra
2.  Vad skulle panelen göra 

med 30-miljoner
3.  Historiskt bröllop för 

Ljungberg
4.  Jonny and the Primates 

till Adrenalin
5. J orden runt på Mellan-
      holmen

Följ oss på 
Twitter
Peter Carlsson:
@Peter_Carlsson 
Lars Landström:
@LarsLandstrm
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Det börjar närma sig 
slutspurten av kul-
turhuvudstadsåret. 

Bildmuseet väljer 
att avsluta med inte 
mindre än tre utställ-
ningar, alla med start 
på söndag.

Här får besökar-
na uppleva teknik, 
design och måleri, 
drivet av både ilska, 
nostalgi och upp-
täckarlust.

De tre separata utställning-
arna har fler olikheter än 
de har likheter – både när 
det gäller material, hant-
verk och utgångspunkt. 

Men tillsammans utma-
nar de besökarna att re-
flektera, delta och lära sig 
något nytt om vår omvärld.

Konstnären Anders Sun-
na har särskilt för Bildmu-
seet gjort verket Infected 
Area, en målning modell 
större.

Född i en samisk renskö-
tarfamilj i Jokkmokk har 
han på nära håll följt och 
upplevt en sårig konflikt 
mellan familjen och läns-
styrelsen om renskötselns 
varande. 

”Gerilla-renskötsel”
I målningen finns hela his-
torien, med polisärenden 
och tvångsförflyttningar, 
och också resultatet av det 
– det som Anders Sunna 
kallar ”gerilla-renskötsel”.

– Vi syns inte, vi hörs in-
te, vi river ner staket och 
bygger upp dem igen allt 
eftersom. Vi får ingen rov-
djurersättning och lever i 
många avseenden som på 
1600-talet, säger Anders 
Sunna.

I verket Woods, även det 
specialgjort för Bildmu-
seet, går designbröderna 
Campana också bakåt till 
sin egen barndom och att 
vistas i de brasilianska 
skogarna. 

Skisserna har skickats 
från Brasilien och har ut-
arbetats och byggts upp 
på plats med hjälp av stu-
denter i både design, konst 
och arkitektur. Verket är 
ett material i halm och 
lin, med böljande former 
– den närmaste liknelsen 

som finns till hands är hö-
gärdsgårdar som fått eget 
liv, brutit sig loss och nu 
sträcker sig mot himlen.

Samlar ögonglober
– Det här är någonting helt 
nytt för oss och ger mig nya 
tankar och idéer när jag ser 
det. Såhär kan arkitektur 
också se ut. Jag gillar expe-
riment som kan misslyck-
as och som i sin tur kan le-
da till någonting nytt, sä-
ger Humberto Campana, 
som tillsammans med Fer-
nando Campana utgör en 
designduo mest kända för 
sina färgsprakande och ny-
tänkande möbler. 

Tre av deras stolar, gjort 
i material som annars an-
vänds i bland annat skor 
och liggunderlag finns 
även att beskåda nära ver-
ket.

Nytänkande är också 
ledordet för den sista av 
Bildmuséets nya utställ-
ningar, installationerna 
signerat Rafael Lozano-
Hemmer. 

I Lozano-Hemmers verk 
används tekniken på ett 
nytt och annorlunda sätt. 
I ett av rummen finns The 
Years midnight – en spegel 
som gör någonting med be-
sökarnas ögon när man tit-
tat ett tag. Besökarnas alla 
ögonglober samlas sedan i 
skärmens nederkant.

Pulsslag från Ukraina
– Det är inspirerat av katol-
ska avbildningar av Lucia, 
som lägger sina ögon på en 
bricka, säger museiinten-
dent Cecilia Andersson.

Det är besökarna som 
gör verket, menar hon, och 
i nästa installation förstår 
man hur. Här har Lozano-
Hemmer samlat alla upp-
tänkliga frekvenser – från 
flygstationer, radio- och tv-
kanaler. Beroende på hur 
man rör sig kan man gå 
från frekvens till frekvens.

– Vi är så globalt överva-

kade i dag, något som inte 
är synligt för vanliga män-
niskor. Här har han gett sig 
in i den dialogen, säger Ce-
cilia Andersson.

Längst upp i huset finns 
den sista installationen, 
Pulse Room, som består av 
100 glödlampor, alla blin-
kande i den pulstakten som 
de hundra senaste besökar-
na haft.

– De här hjärtslagen 
kommer från Ukraina, där 
verket varit senast. Det är 
oerhört poetiskt när man 
tänker på det. En efter en 
kommer pulsslagen ha 
bytts ut till Umeåbornas, 
säger Cecilia Andersson.

 f KONST

DIMMA. Ur ögonen på besökarna som tittar in i Rafael Lozanzos verk The Years midnight 
kommer en tät dimma. Alla ögon samlas i nederkanten av skärmen.  FOTO: P A ADSTEN

HISTORIEMÅLNING. Anders Sunna framför en del av 
målningen ”Infected Areas” som föreställer hans familjs 
historia och kamp för rennäringen.

PULS. I Lozano-Hemmers rum med de pulserande glöd-
lamporna finns ett lika pulserande, lågt brummande ljud. 

NATURTINGESTAR. Humberto Campana framför verket 
”Woods”, gjort av halm och lin i samarbete med konst, de-
sign- och arkitektstudenter på Umeå universitet.

XXAnders Sunna ”Infected 
Areas” pågår 2 november 
– 1 februari 2015.
XXCampanas ”Woods” på-

går 2 november – 8 febru-

ari 2015.
XXRafael Lozano-Hemmer 

”A draft of shadows” pågår 
2 november – 3 maj 2015.

Fakta
Bildmuseets nya utställningar

Explosion 
av konst x 3
XXTre nya utställningar på Bildmuseet

Jag gillar experi-
ment som kan miss-

lyckas och leda till någon-
ting nytt. Humberto Campana”

TEXT
Liza 
Törnblom
090-17 59 40 
liza.tornblom 
@folkbladet.nu

Folkbladet
2014/10/31
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■■ Kulturkollen!
För att världen ska leva är titeln på den utställning av den filippinske 
konstnären Emmanuel Garibay som turnerar i ett 15-tal kyrkor runt om  
i landet och i november visas i Ålidhemskyrkan. På söndag den 2/11 kl. 
13, öppnar Lars Segerstedt och Lisa Tegby utställningen.

BOK/TEATER. I onsdags hade 
Klungan-medlemmarna Sven 
Björklunds och Olof  Wretling 
Till häst genom Västerbot-
ten premiär i Stockholm – en 
blandning mellan talbok, po-
werpoint och berättarskatt, 

som togs emot med jubel av pu-
bliken. På tisdag kommer den 
till Umeå och premiären är 
slutsåld, men i går fanns ännu 
biljetter kvar till den sena före-
ställningen på onsdag.

SARA MEIDELL

Succéföreställning närmar sig Umeå

FOTO: ELIN BERGE

9
... författare medverkar i antologin Sport, som 
inom kort utkommer på Luleåförlaget Black Island 
Books. Eric Fylkeson, Maria Küchen, Ida Linde, Ro-
berth Ericsson, Petter Lindgren, Helena Looft, Per-
Eric Söder, Hans Olov Ohlson och Peo Rask är de 
skribenter som i antologin utifrån egna eller önska-
de upplevelser delar med sig av texter om sport.

KONST. Vi börjar högst upp, 
på de två översta våningarna, 
där tre verk av Rafael Lozano-
Hemmer installerats. Tekniken 
är extremt avancerad och flera 
tekniker på plats kommer att ha 
fullt upp ända fram till vernis-
sagen.

Utställningen A Draft of Sha-
dows, består av de tre verken, 
har tidigare visats över hela 
världen. Pulse Room fyller 
hela översta våning med takets 
hundra glödlampor som blinkar 
till ljudet av pulsens rytm.

De uppfångade hjärtslagen 
från museibesökare från Ukrai-
na och Madrid (där verket se-
nast visades) kommer att bytas 
ut mot Umeåbesökarnas och de 
i sin tur förs vidare till andra 
platser.

– Med sina verk har Lozano-
Hemmer gett sig in i dialog med 
den globala övervakningen och 
gjort den synlig för oss vanliga, 
och han använder individens 
upplevelse av rummet som en 
del av konstverket, säger muse-
iintendent Cecilia Andersson.

I Frequency and Volume funge-
rar rummets besökare som an-
tenner till de radiovågor som 
kopplats in i huset via en stor 
takantenn.

Rörelsen och storleken på be-
sökarnas skuggor påverkar så-
väl stationsval som volym.

Den tredje installationen The 
Year’s Midnight består av en 
spegel som fångar upp ögonen 
för att skapa spöklika röksky-
ar som ringlar sig med hjälp av 
den speglades rörelse.

Sist ut av de åtta konstnärer 
som under kulturhuvudstads-
året bjudits in att göra ett nytt 
specifikt verk är Anders Sunna. 
Area Infected är den första rik-
tigt stora målningen han har 
gjort och han tyckte om att ta 
ut rörelserna.

– Det var mer behagligt att 
jobba och använda hela krop-
pen och kul att kunna förstora 
upp allting, säger han.

Målningen, bestående av la-
ger på lager av bilder i bilder-
na, berättar om hans egen fa-
miljs långvariga konflikt med 
staten kring tolkningen av ren-

näringslagen. Mycket kortfattat 
består konflikten, som uppkom 
redan 1971, i samebyns vägran 
att ta hand om allt fler skötes-
renar utan att få betalt.

– Vi sa nej, inte för att vi är 
emot skötesrenar men vi måste 
få bestämma över vår egen nä-
ring och hur den ska bedrivas, 
säger Anders, som född 1985 all-
tid levt med familjens kamp.

Ilskan och frustrationerna 
präglar också så gott som alla 
hans verk.

– Det blir som en frigörelse att 

omvandla känslorna till bilder, 
som en ventil som jag föredrar 
i stället för att göra militanta 
handlingar, säger han.

På våningsplan tre har bröderna 
Humberto och Fernando Cam-
panas unika och platsspecifika 
verk Woods placerats. En ska-
pelse född ur ett fritt kreativt 
kaos.

– Jag har aldrig gjort något 
liknande och är väldigt glad att 
vi fick möjligheten. Under ti-
den vi arbetet har nya idéer till 

andra verk väckts, säger Hum-
berto Campana, hitrest från São 
Paulo där de har sin ateljé.

Designduon är världskänd 
för sina färgrika och innovati-
va möbler och till deras skogli-
ga installation har man plockat 
in tre av deras pallar bestående 
av olika slags plastmaterial lin-

dade till en cirkel likt en blom-
ma på väg att slå ut.

I centrum står den konstruera-
de skogen som når ända upp  
i taket. Träkonstruktionerna är 
klädda med halm, och lite lin, 
utifrån viljan att plocka in na-
turen i rummet.

– Vi kommer från en lite ort 
på den brasilianska landsbyg-
den och naturen är viktig i vårt 
berättande om hur vi ser på 
världen, säger Humberto.

Förhoppningen är att det be-
gränsade rummet med sin tyst-
nad och halmlukt ska ge en kon-
centrerad skogsupplevelse.

– Den taktila tanken är att be-
sökarna ska uppleva verket med 
sitt spektra av sinnesintryck, 
säger Cecilia Andersson.

KARIN BERNSPÅNG

Besökarna med och skapar

Del av stolssitsen, bestående av 
lager med lindade plastmaterial på 
brödernas Campanas pallar.

– Jag har fyllt 61 och nu har min dröm förverkligats, säger Humberto Campana om sitt och brodern Fernandos verk Woods.   FOTO: PER A ADSTEN 

TRE NYA UTSTÄLLNINGAR. En begränsad upplevelse av skog bestående av halm, 
lager på lager av en långvarig rennäringskonflikt och tre tekniskt högavancerade 
installationer där besökarna är medskapare av verken.  
På söndag öppnar Bildmuseet sina våningsplan för tre nya utställningar.

Jag har aldrig gjort något liknan-
de och är väldigt glad att vi fick 
möjligheten.

Humberto Campana om verket Woods.

Västerbottens Kuriren
2014/10/31
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1 ”En målad historia”, Göte-
borgs  konstmuseum, nu på 
Zornmuseet, Mora (t o m 8/3)

denna utställning är årets ögon-
öppnare. tillsammans med tvär-
vetenskapliga katalogtexter och an-
tologin ”blond och blåögd” påvisas 
hur 1800-talets historiemåleri och 
rasbiologi formade en nationell 
identitet, med föreställningar om 
svenskhet som frodas än i dag.

2 ”Natural motion”, Gabriel  
 Orozco, Moderna museet 
Stockholm

Presentationen av gabriel orozcos 
konceptkonst höll fint ihop trots 
hans pendlingar mellan motpoler 
som forntid-nutid, natur-kultur, 
hantverk-massproduktion. särskilt 
magiska är orozcos taktila skulptur-
objekt som refererar till både mexi-
kansk folklore och konsthistorien.

3 ”Baltiska speglingar”, Malmö  
konstmuseum (t o m 19/4)
100-årsjubileet av baltiska 

utställningen har inspirerat malmö 
konstmuseum till att söka igenom 
sina magasin. I denna stiliga presen-
tation skapas en intressant dialog 
mellan en rysk konstskatt och sam-
lingens nordiska sekelskifteskonst, 
med både nationalromantiska och 
modernistiska strömningar.

Konst
Konståret. DN:s konstredaktör sammanfattar 2014

Krig, ultranationalism 
och ökade klyftor.  
Dessa  brännande 
ämnen har tagit stor 
plats på den svenska 
konstscenen i år.

Birgitta Rubin: Konsten tar sig an   tidens ödesfrågor

Utställningar.

bästa  
svenska 
utställ-
ningarna 
i år

Petrov-
Vodkins 
”Arbeta-
ren”.  
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1. Iscensatt foto av Katarina Pirak Sikku.
2. ”En regnskur” av Ellen Trotzig 1911.
3. Skulptur av Gabriel Orozco.
4. ”Karl XII:s likfärd”, Gustaf Cederström 1878. 

Kolonialt arv skärskådas
 ○runo Lagomarsino (bilden) är årets barbro & Holger bäckström-stipendiat 

och ställer nu ut på malmö konstmuseum (t o m 25/1). I sina installationer, 
 objekt och filmer utgår han ofta från Latinamerikas våldsamma koloniala arv. Fo
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D
et svenska konståret 
avslutas med en bety
dande missräkning för 
många – regeringens 
förslag om fri entré på 
de statliga museerna 

föll med budgeten. Förhoppnings
vis skjuts reformen bara framåt, 
till efter nyvalet och nästa budget
proposition. Hur som helst drab
bas 17 museer av minst ett halvårs 
osäkerhet kring ekonomiska ramar 
och direktiv. 

Statens konstråd sitter i samma 
båt, det stora och viktiga uppdra
get att arbeta med konstnärlig 
gestaltning i miljonprograms
områdena saknar just nu finan
siering. Och sedan den rödgröna 
alliansen i Stockholm svikit sitt 
vallöfte om att köpa in kerami
kern Hertha Hillfons hem vacklar 
museiplanerna (men verkar kunna 
förverkligas på privata initiativ).

Situationen är symtomatisk för 
en tid med politisk och ekonomisk 

oro, i kölvattnet av globaliseringens 
galopperande inkomstklyftor och 
frammarschen för både ultranatio
nalister och religiösa fundamenta
lister. Under konståret 2014 har jag 
sett ett växande antal svar på brän
nande ämnen som fördelnings
politik, främlingsfientlighet, krig, 
exil och flyktingströmmar i såväl 
utställningar, forskningsrapporter 
och konferenser, som aktivistiska 
projekt och tidskriftsteman. 

KRO:s tidning  Konstnären synade 
exempelvis högerextremistiska 
attacker och hot mot konstnärer, 
med ekon från nazisternas retorik 
om ”osund” konst av ”urartad 
karaktär” (nr 3/2014). Tensta 
konsthall har precis släppt en bok 
om konst som en motkraft i ett 
allt brunare Europa och Statens 
konstråd var nyss medarrangör 
till den hoppingivande konferen
sen Creative time summit. Här 
presenterades en rad konstpro

jekt, som syftar till allt ifrån att 
desarmera militanta grupper till 
att stärka maktlösa migranter (se 
programmet på statenskonstrad.
se/summit). 

En tidstypisk debatt fick vi också 
om Moderna museets utställning 
”Skulptur efter skulptur” (visas 
t o m 18/1), där Svenska Dagbladets 
konstredaktör ifrågasatte om det 
var läge att satsa på marknadens 
guldgossar likt Jeff Koons nu när 
”jorden står i brand”?

Tråkigt nog försumpades debat
ten efterhand av såväl låga person
angrepp som tröttsamt förakt av 
typen ”är detta konst?”, när det 
hade behövts en principiell dis
kussion om konstvärldens proble
matiska strukturomvandling med 
allt otydligare gränser. Häromåret 
skrev jag själv tendensartikeln 
”Kapitalet dödar konsten”, som 
beskrev hur bantade och villko
rade kulturstöd i hela Europa gör 
det allt svårare för museerna att 

hävda sin självständighet mot 
politisk klåfingrighet, spekulativa 
marknadskrafter och manipula
tiva storsamlare – likt lyxvaru
magnaten Bernard Arnault som 
i höstas öppnade ett magnifikt 
skryt museum i Paris för att stärka 
LVMHkoncernens varumärke.

Även om de svenska institutio
nernas offentliga finansiering fortfa
rande är relativt stark så har sväng
rummet minskat. Därför gläder det 
mig särskilt att så många anstränger 
sig för att ge mångfacetterade 
synvinklar på tidens sociopolitiskt 
laddade ödesfrågor, utan 70talets 
plakatpolitiska stämplar, nu när 
ögonöppnare behövs som bäst.

Här står Göteborgs  konst museum 
för årets viktigaste, folkbildande 
insats med ”En målad historia” (nu 
i en bantad version på Zornmuseet 
i Mora). Med ett genus och mång
faldsperspektiv avslöjar denna 
forskningsbaserade utställning hur 
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4”Nammaláhpán”, Katarina 
Pirak Sikku, Bildmuseet
Under kulturhuvudstadsåret 

i Umeå har bildmuseet bjudit in 
åtta samiska konstnärer. Katarina 
Pirak sikku har djupstuderat svensk 
rasbiologi i tio år och gjort en 
imponerande stark, stringent och 
smärtsam gestaltning av hur skall-
mätningar, nakenfoton och andra 
övergrepp drabbade samerna. 

5 ”Woman”, Mjellby konst- 
 museum, Halmstad (t o m 11/1)
denna högintressanta utställ-

ning, med foton och videor från 
sammlung verbund i Wien, visar 
hur ett internationellt feministiskt 
avantgarde växte fram på 1970-ta-
let. cindy sherman och Francesca 
Woodman är bara två av många 
roliga och vassa pionjärer inom den 
iscensatta fotografin.

Konståret. DN:s konstredaktör sammanfattar 2014

Birgitta Rubin: Konsten tar sig an   tidens ödesfrågor
1800-talets storvulna historiemå-
leri planterade föreställningar om 
något ”äktsvenskt”, med eldun-
derstöd från dåtidens rasbiologi. 
Den tvärvetenskapliga katalogen 
och antologin ”Blond och blåögd” 
fördjupar resonemanget om hur 
detta nationalistiska tankegods 
förts vidare in i vår tid.

På Moderna museet  har jämställd-
hetssatsningarna vidgats till ett 
mångfaldsarbete och i Stockholm 
har man i år introducerat den 
spännande mexikanen Gabriel 
Orozco och Georges Adéagbo från 
Benin. I Malmö står museet värd 

för ”Modernautställningen 2014 – 
society acts” (t o m 25/1), där skan-
ningen av den svenska konstsce-
nen breddats till Östersjöregionen. 
Här dominerar aktivistiska projekt 
i det offentliga rummet, genom-
gående tankeväckande men i en 
stillsam och stiliserad form. 

Då blir jag mer  tagen av Malmö 
konstmuseums aktuella”Baltiska 
speglingar”, som också inspirerats 
av Baltiska utställningen 1914. Men 
här handlar det om ett konkret 
arv, främst av rysk konst som efter 
krigsutbrottet blev kvar i Malmö 
men även fina förvärv av svenskt 
och skandinaviskt måleri, konst-
hantverk och möbler.

Malmö konstmuseum har 
gjort ett strålande arbete med att 
renovera, presentera och disku-
tera denna konstskatt, präglad 
av nationalromantik, social oro 
och krigsmuller. Här finns en rad 
nutida paralleller, i motsats till då-

tidens starka konstnärliga utbyte 
kring Östersjön. 

Bildmuseet i Umeå är annars det 
konstmuseum som i år tagit det 
största klivet framåt, med extra 
medel under kulturhuvudstadsåret. 
Här har man lyft fram både Leonor 
Finis gränsöverskridande produk-
tion och kinesisk samtidskonst. 

Men den största insatsen är 
synliggörandet av en ny, stark och 
välutbildad generation konstnärer 
med samisk bakgrund. Jag har 
länge undrat varför svenska konst-
institutioner är så usla på att släppa 
fram våra nationella minoriteter 
men här har vi fått åtta större pre-
sentationer på ett bräde. 

I sin utställning levererade 
Katarina Pirak Sittu ett inifrånper-
spektiv på rasbiologernas över-
grepp på samerna och frågade sig 
om sorg kan ärvas? Detta i en både 
genomtänkt och visuellt anslående 
gestaltning som svider i mig än.
birgitta.rubin@dn.se

Utställningar.

Foto från 
1972 av  
Ana 
 Mendieta.

Bildmuseets största 
insats är synliggöran-
det av en ny, stark och 
välutbildad genera-
tion konstnärer med 
samisk bakgrund.

Auktion på Bibys herrgårdsbibliotek 
 ○som ett sista led i utförsäljningen av bibys unika herrgårdsmiljö 

går nu bröderna celsings bibliotek från 1700-talet under klubban. 
 Visning 12-15/12 på stockholms auktionsverk, auktion 16/12.

Hämta klapptips-
broschyren i din butik!

ASTRID
LINDGREN
Och nu så vill jag 
sjunga 

299:-

JENNY
ROGNEBY
Leona -
Tärningen är 
kastad 

149:-

PERNILLA 
WAHLGREN
Pernillas julgodis 

169:-

(239:-) Gäller t o m 

2015-01-11

Till oss tar du pendeltåget från T-centralen
riktning Märsta/Uppsala och stiger av

 i Sollentuna  C, restid 15 min

Sollentuna Centrum, Plan 2
Månd- Fred 10 - 20
Lörd - Sönd 10 - 18

Stockholms största byxvaruhus

Köp dom även i vår webbshop!

Nu fri frakt - fria byten

www.bestofbasic.se

REA
Brax  - Toni - Rosner

Gardeur - Mac
Bianca - Clarina - Elton 

Geisha -Hegler 
Rabe- Skovhuus- Micha

InLinea - Junge - Steilmann

Idag startar årets stora 

Dagens Nyheter
2014/12/11




