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2015, ett år då vi hämtade andan efter det europeiska kulturhuvudstads-
året. Ett år då vi försökte hitta tillbaka till en slags normalitet i fråga om 
antalet utställningar och produktioner, till ett lugnare tempo utan att 
sänka ambitionsnivån eller tumma på kvaliteten. Den verksamhet vi 
sjösatte i det nya Bildmuseet på Konstnärligt campus våren 2012 går nu 
in i en ny fas där vi strävar efter en stabilitet som ger oss möjlighet att 
fortsätta utveckla vår verksamhet över tid. Den osäkra ekonomin och 
arbetet med att säkra en långsiktig finansiering av verksamheten har 
under året varit den högst prioriterade frågan. Vid årets början fick vi 
ett välkommet kvitto på att vi lyckats med målet att etablera oss som 
en av Sveriges främsta konstinstitutioner då vi nåddes av den glädjande 
nyheten att Katarina Pirak Sikku nominerats till DN:s kulturpris för sin 
utställning Nammaláphán på Bildmuseet 2014.

2015 bjöd på många tankeväckande och spektakulära utställningar som 
uppskattades av vår publik. Sommarens utställning Mien Meo Mieng, som 
fyllde hela Bildmuseet, var en av årets stora höjdpunkter med nyproducerade 
verk av konstnärer verksamma i Vietnam, och sammanställd av den 
vietnamesiska kuratorn Tran Luong. Utställningen lyckades förena ett 
starkt politiskt och historiskt innehåll med ett bländande visuellt 
uttryck. Att det var 40 år sedan Vietnamkrigets slut gjorde den också 
särskilt relevant, intressant också med tanke på det starka motståndet 
mot Vietnamkriget i Sverige. Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam 
kompletterades av en omfattande programverksamhet som behandlade 
den vietnamesiska konstscenen, Vietnams historia och samhällsutveckling 
men också forskningssamarbete mellan Umeå universitet och Vietnam. 
Programmet var en del Bildmuseets bidrag till Umeå universitets 50-års-
jubileum, liksom höstens utställning The World was Flat som presenterade 
världsbilder under olika tider sedda genom konstnärers ögon. Inbjuda 
forskare från Umeå universitet samtalade i utställningen, här möttes 
filosofer, etnologer, psykologer och naturvetare i välbesökta och upp-
skattade samtal om hur vi ser på världen och om hur vi försöker göra 
den gripbar.

En annan av årets höjdpunkter var videoinstallationen Vertigo Sea som 
med ett poetiskt och fängslande bildspråk berättade om människans 
relation till havet genom tiderna och som anknöt till dagens flyktingdebatt. 
Vertigo Sea producerades för Venedigbiennalen och presenterades på 
Bildmuseet som första visningsplats därefter. Verket berörde våra 
besökare starkt och omnämndes som en av 2015 års höjdpunkter av 
journalister och kulturkritiker i Västerbotten.

Sammantaget producerade vi tolv utställningar och bjöd vår publik på 
50 programpunkter under året. 2273 elever deltog i vårt skolprogram av 
visningar och workshops. Över 75 000 besökare hittade till Bildmuseet 
2015 och vi hade många studiebesök och speciella gäster som vår nya 
kulturminister, liksom Frankrikes och Kanadas ambassadörer. 
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Vi fortsätter arbetet med att utveckla Bildmuseets verksamhet, detta gäller 
utställningar, publika program, pedagogik och inte minst värdskap. Jag får 
ofta positiva kommentarer från människor som har besökt Bildmuseet och 
framförallt berättar de om det fantastiska bemötande de fått vid sina besök. 
Det gläder mig oerhört och jag kan inte tänka mig något bättre betyg än just 
detta. Bildmuseet är en viktig aktör i Umeås rika kulturliv, bidrar till att bygga 
besöksnäringen i regionen och bevisar att Umeå är en kulturstad att räkna 
med nationellt och internationellt även efter kulturhuvudstadsåret.

Katarina Pierre
Museichef
Bildmuseet

FÖRORD /

4



Vid januaris ingång 2015 bjöd Bildmuseet på fyra utställningar parallellt. En 
av dem var Geir Tore Holms ljuskonstverk Fughetta där fyra renkroppar av 
bemålad epoxy svävade i receptionens stora glasparti och lyste upp vinter-
mörkret med ett glödande intensivt ljus. Verket var en kommentar till vår 
strävan efter en hållbar livsstil och en hyllning till två förutsättningar som har 
haft stor betydelse för människans fortlevnad i norr – renkött och ljus.

En annan av de utställningar som visades var Anders Sunna / Area Infected. 
Anders Sunnas måleri hämtar motiv från historien och från personliga 
erfarenheter. Ofta är ämnet en långdragen konflikt som utspelats mellan 
hans familj, samebyn och länsstyrelsen. På Bildmuseet skildrade han en rad 
händelser ur denna konflikt i en monumental målning som fyllde en hel vägg 
i projektrummet. Verket handlade bland annat om tvångsförflyttningar och 
om gerillarenskötsel som överlevnadsstrategi. Anders Sunnas bildberättande 
engagerar genom sitt starka innehåll som sätter fokus på förutsättningarna för 
renskötseln, men också för att hans visuella berättande är nyskapande och 
vibrerar av energi.

När vi lägger vårt utställningsprogram har vi ambitionen att återkommande 
också visa arkitektur och design, och i en tredje utställning presenterades två 
av världens mest välkända designer: Campanas. De brasilianska designbröderna 
Humberto och Fernando Campana är influerade av den mångfacetterade 
brasilianska kulturen, landets resursrika natur, stadslivet, de ekonomiska 
klyftorna, historien, motsägelserna och mångfalden. För Bildmuseet skapade 
Campanas Woods, ett arkitektoniskt landskap av lin och takhalm, i utställnings- 
salen på plan tre. Den platsspecifika installationen kompletterades med 
dokumentära filmer som presenterade bröderna Campanas designfilosofi och 
breda praktik, som också innefattar scenografi och kostymdesign, tillsammans 
med exempel på deras kreativa möbeldesign.

Den fjärde utställningen denna vår, Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows, 
väckte stort gensvar bland besökare i alla åldrar. Den mexikansk-kanadensiske 
konstnären Rafael Lozano-Hemmers tekniskt avancerade, interaktiva och 
fängslande ljus- och ljudinstallationer lockade både barn och vuxna till lek, 
medskapande och reflektion. Installationen Pulse Room, där besökarnas 
hjärtslag lästes av och gavs ett synligt uttryck genom ett hundratal pulserande 
glödlampor, rönte stor uppskattning. Ett annat verk, installationen Frequency 
and Volume, tog emot radiovågor beroende på hur besökarna rörde sig i rum-
met och vilka skuggor de skapade på väggen. Den egna kroppen fungerade 
indirekt som mottagare för radiosignaler och skapade en konsert av radio-
röster och musik, skuggor och ljus. Utställningen fyllde två våningar i Bild-
museet och var Rafael Lozano-Hemmers första separatutställning i Norden. 

Vårens första stora vernissage ägde rum 22 februari då vi invigde The Spaces 
Between / Samtida konst från Havanna, en utställning där konstnärer ur olika 
generationer kommenterade den sociala och ekonomiska verklighet som tagit 
form i Kuba under de senaste åren. Teckningar, målningar, grafik, fotografi 
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UTSTÄLLNINGAR /

och video skildrade vardagens utmaningar och politiska verklighet, reflek-
terade över historia och nutid, konst och samhälle. Utställningen och dess 
utställningskatalog, som gavs ut av Black Dog Publishing, var en samproduk-
tion mellan Bildmuseet och universitetsmuseet Morris and Helen Belkin Art 
Gallery i Vancouver i Kanada. Vernissagen bjöd på samtal med utställningens 
kubanske kurator Antonio Eligio (Tonel) och en performance av konstnären 
Lazaro Saavedra. Till utställningen hörde ett omfattande program med  
performance, föreläsningar, visningar och filmer. 

Februari månad bjöd även på vernissagen av Årets svenska bilderbok / Dom 
som är kvar, som presenterade författaren Karin Salers och bildskaparen Siri 
Ahmed Backströms bok om sorg och saknad efter en nära anhörig. Bilderboks- 
priset delades ut i mars under Littfest – Umeås internationella litteraturfestival, 
och originalbilder ur boken visades på Bildmuseet under våren och sommaren. 

I maj öppnades traditionsenligt den årliga examensutställningen av Konsthög-
skolans masterklass. Efter fem års utbildning visade fjorton studenter utvalda 
verk i en gemensam utställning med titeln Between the Devil and the Deep Sea. 
Studenterna bjöd på presentationer och guidade visningar i utställningen, 
performance och publika samtal. Ann-Catrin Olsson framförde sin performance 
Donated Moves varje dag under utställningsperioden och Jonas Westlunds 
examensprojekt The Volunteer Host bestod i att han agerade salsvärd i utställ-
ningen. 

Sommarens utställning, som fyllde alla våningar i Bildmuseet, var Mien Meo 
Mieng / Samtida konst från Vietnam med verk av fjorton konstnärer verksamma 
i hemlandet. De i huvudsak nyproducerade verken berörde ämnen som krigens 
efterverkningar, migration, ekonomiska villkor och det vietnamesiska samhällets 
skörhet och sårbarhet. Ett starkt och engagerande innehåll gestaltat med 
oerhörd precision i material som porslin, skinn, tvålmassa och i tekniker och 
uttryck som lackarbete, måleri, teckning, video och installation. Vid vernis-
sagen närvarade den vietnamesiske kuratorn Tran Luong och assisterande 
kurator Le Thuan Uyen tillsammans med konstnärerna Nguyen The Son, 
Nguyen Trinh Thi, Pham Tran Viet Nam, Tran Thi Kim Ngoc, Trieu Minh Hai 
och Vu Hong Ninh. I augusti besökte den vietnamesiske konstnären Nguyen 
UuDam Umeå för att genomföra en performance som en del av sitt verk The 
Real Distances of Things Measured. Bildmuseet bistod i genomförandet och 
dokumentationen av denna performance, som ägde rum ute på Bottenviken.
 
Under nedtagningen av utställningen Mien Meo Mieng och installationen av 
höstens nya utställningar kunde vi bjuda våra besökare på John Akomfrahs 
filminstallation Vertigo Sea. Verket, som skapades för Venedigbiennalen, är 
en meditativ skildring av människans relation till havet: om havets betydelse 
för migration, i krig och konflikt, för slaveriet och för kolonialiseringen av 
världen. Det är en drabbande berättelse om människa och natur, om skönhet, 
våld och utsatthet. Vertigo Sea presenterades i flexhallen som byggts om till 
en black box. Programmet började med ett välbesökt och uppskattat publikt 

6



seminarium på lördag 24 oktober med John Akomfrah och hans konstnärs-
kollegor Lina Gopaul och David Lawson från Smoking Dogs Films, som alla 
också medverkade på söndagens vernissage. Presentationen av Vertigo Sea 
möjliggjordes genom ett samarbete mellan BAC: Baltic Art Center i Visby 
och Bildmuseet som gått in som medproducenter av verket, och ett stöd av 
Statens kulturråd.

Höstens stora vernissage av tre nya utställningar ägde rum söndag 22 november. 
Julio Le Parcs banbrytande verk från 1960-talet presenterades i utställningen 
Lumière på de två översta våningarna. I dialog med dagens digitala konst har 
Julio Le Parcs verk fått ny aktualitet, framförallt konstnärens kinetiska arbeten 
där han med hjälp av enkla, reflekterande material, linser och små inbyggda 
motorer sätter ljus i rörelse och skapar stora och spektakulära ljusinstallationer. 
Julio Le Parc är ursprungligen från Argentina men sedan 1960-talet verksam i 
Frankrike. Han var en av grundarna till Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV), 
en konstnärsgrupp som utforskade idéer om interaktivitet och iscensatte 
engagerande upplevelser på gator och torg i 1960-talets Paris. Utställningen, 
som var Le Parcs första separatutställning i Skandinavien, ligger i linje med 
vår målsättning att återkommande göra nedslag i konsthistorien för att ge en 
bakgrund till samtidens konstnärliga teman och uttryck. Julio Le Parc är en 
konstnär som inspirerat många i en yngre konstnärsgeneration, exempelvis 
Rafael Lozano-Hemmer och Daniel Canogar som båda visats på Bildmuseet. 
Utställningen möjliggjordes genom ett samarbete med Daros Latinamerica 
Collection i Zürich.

Samma dag öppnade vi utställningen The World was Flat med samtida konst 
som utforskar idéer om tid och rum och människans syn på världen genom 
tiderna. Det kan handla om astrologins makt och shamanen som förmedlare 
mellan rationellt och övernaturligt, men också om människans önskan om 
ordning och logiska förklaringar till fenomenen. The World was Flat innehöll 
verk av ett antal samtida konstnärer och föremål hade också lånats in från 
Berlins medicinhistoriska museum vid universitetssjukhuset Charité. Utställ-
ningen var sammanställd av kuratorerna och konstnärerna François Bucher 
och Lina Maria López. Den kompletterades av en serie samtal kring föränderliga 
världsbilder med forskare från Umeå universitet. The World was Flat och dess 
programverksamhet utgjorde en del av universitetets 50-årsjubileum.

Den tredje utställningen som öppnade denna söndag i november var Nisrine 
Boukhari / Wanderism is a State of Mind. Under de senaste åren har Boukhari 
arbetat med idéer om hur fysisk och intellektuell rörelse genereras när tankarna 
får vandra fritt och har myntat begreppet “wanderism”. På Bildmuseet ställde 
konstnären ut sitt manifest om wanderism som en installation i vårt projekt-
rum. Mitt i rummet stod ett skrivbord och en stol. På skrivbordet fanns ett 
antal böcker och föremål som varit en del av hennes konstnärliga forsknings-
arbete om wanderism. Besökaren bjöds in att göra ett eget urval bland 
pappersarken som låg utspridda runt bordet och de lösryckta meningar som 
var handskrivna på vart och ett av dem, välja ut påståenden som kändes 
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relevanta och sedan läsa dem högt. I utställningen visades också videoverket The 
Map is not the Territory. Nisrine Boukhari är ursprungligen från Syrien där hon 
studerade skulptur på universitetet i Damaskus och hon bedriver nu forskarstudier 
vid Universität für Angewandte Kunst i Wien, Österrike. 

Vid den välbesökta vernissagen av de tre utställningarna medverkade Julio Le Parc 
och Nisrine Boukhari i samtal om sina respektive utställningar. Kuratorerna François 
Bucher och Lina Maria López gav en visning av The World was Flat, och även konst-
närerna Manuela Ribadeneira och John Mario Ortiz fanns på plats. 

UTSTÄLLNINGAR /
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En viktig del i Bildmuseets verksamhet är de publika program som fördjupar 
kunskapen, öppnar upp för samtal och kritisk debatt kring de olika teman 
och frågor som våra utställningar väcker. Merparten av 2015 års arrangemang 
har varit direkt knutna till aktuella utställningar: konstnärspresentationer, 
föreläsningar, visningar, workshoppar, rundabordssamtal och filmvisningar. 
Programverksamheten har huvudsakligen varit förlagd till tisdagkvällar, 
lördagar och söndagar. 

En del evenemang har dock varit helt fristående i förhållande utställningarna 
men nära samarbeten med andra kulturaktörer. Ett exempel är de öppna 
föreläsningar och diskussioner om omvandlingen av Umeå och Norrland under 
och efter det europeiska kulturhuvudstadsåret 2014 som arrangerades på Bild-
museet under fem dagar i januari i samarbete med Arkitekthögskolan. Ett annat 
exempel är det panelsamtal som ingick i programmet för Samiska veckan 
med rubriken 2014 och det samiska perspektivet: medskapande, motstånd och 
möjligheter. 

2015 års programverksamhet inleddes med en föreläsning om den brasilianska 
formgivarduon Humberto och Fernando Campana av designexperten Ted 
Hesselbom med anledning av vår utställning Campanas / Woods. Vårens program- 
verksamhet dominerades annars av en serie evenemang direkt kopplade 
till The Spaces Between / Samtida konst från Havanna. Inbjudna experter gav 
föreläsningar och personliga visningar av utställningen utifrån olika perspektiv, 
däribland konstnären och kuratorn Antonio Eligio Fernández (Tonel), som 
föreläste om den kubanska konstscenen. I programmet ingick även två film-
kvällar där vi visade Unfinished Spaces, en film om Fidel Castros visioner om 
världens bästa konstskolor regisserad av Alysa Nahmias och Benjamin Murray 
samt Microbrigades av Florian Zeyfang, om kollektiva husbyggen på Kuba. 

Till utställningen Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows anordnades 
också ett antal programpunkter. Finn Arne Jørgensen, idéhistoriker vid Umeå 
universitet, föreläste om relationer mellan kropp, information och konst och 
museiintendent Cecilia Andersson gav en historisk bakgrund till den digitala 
konsten. Vi visade också filmerna 9 Evenings: Theatre & Engineering som åter-
skapade performances från 1960-talets New York, regisserade och dokumen-
terade av Barbro Schultz Lundestam. 

Konsthögskolans studenter bjöd på ett ambitiöst program i anslutning till sin 
examensutställning Between the Devil and the Deep Sea. De gjorde presenta-
tioner och specialvisningar av utställningen, bland annat framförde Ann-
Catrin Olsson sin performance Donated Moves, en 5 minuter lång koreografi, 
en gång per dag och Anna Hillbom bjöd in poeten Pernilla Berglund till ett 
samtal om plats som material och material som kropp i den kreativa processen. 
Erik Nilsson ordnade en workshop i väggmålningsanimation i Bildmuseets 
bildverkstad under en helg. 

PROGRAMVERKSAMHET 
2015
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Under första delen av hösten utgick programverksamheten framförallt från 
Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam. Det bjöds på en rad intressanta 
föreläsningar och samtal, bland annat talade Börje Ljunggren, Asienspecialist 
och f.d. ambassadör i Vietnam och Kina, under rubriken Vart är Vietnam på 
väg 40 år efter Vietnamkriget? Dick Harrison, professor i historia vid Lunds 
universitet, föreläste om Vietnamkrigets bakgrund och konsekvenser och 
Annelie Bränström-Öhman, litteraturvetare vid Umeå universitet, talade om 
Sara Lidman och hennes engagemang för Vietnam. Programmet fokuserade 
också på de forskningssamarbeten som etablerats mellan Umeå universitet 
och Vietnam. Folkhälsoforskarna Joacim Rocklöv och Curt Löfgren talade om 
klimatförändringar ur ett hälsoperspektiv och om sjukvården i Vietnam. Ett 
antal specialvisningar av utställningen genomfördes också av bland andra 
Anna Rådström och Thuy Nguyen Thi Bich, lektor respektive doktorand i 
konstvetenskap, Umeå universitet.

I september bjöd Bildmuseet och Konsthögskolan gemensamt in till en lördags- 
eftermiddag med öppna föreläsningar om Vietnams oberoende konstscen 
under rubriken History? Who cares? Två av konstnärerna i utställningen med-
verkade, Nguyen Phuong Linh och UuDam Tran Nguyen, liksom Veronika 
Radulovic, Berlinbaserad konstnär och kurator. Moderator var Micael Norberg, 
prefekt vid Konsthögskolan, Umeå universitet. 

I samband med vernissagen av John Akomfrah / Vertigo Sea i slutet av oktober 
arrangerades en lördagseftermiddag med konstnärssamtal. John Akomfrah 
berättade om sitt arbete i Black Audio Film Collective på 1980-talet och om 
det fortsatta samarbetet med Smoking Dogs Films. Medverkade gjorde också 
Lina Gopaul och David Lawson från Smoking Dogs Films liksom Livia Paldi 
från BAC – Baltic Art Center i Visby. Moderator var Katarina Pierre, museichef, 
Bildmuseet.

Under november och december präglades programmet av en serie mycket 
uppskattade samtal inspirerade av utställningen The World was Flat. Inbjudna 
forskare vid Umeå universitet samtalade om föränderliga världsbilder ur sam-
tida såväl som historiska perspektiv. Vid varje tillfälle möttes två forskare från 
olika forskningsområden i ett tematiskt samtal modererat av en av Bildmuseets 
museiintendenter. 

I det första samtalet, som hade rubriken Medvetandet och hjärnan, diskuterade 
filosofen Per Sundström om hur medvetandet egentligen förhåller sig till hjärnan 
med hjärnforskaren Johan Eriksson. I det andra samtalet Sinne och minne 
pratade två psykologer, luktforskaren Steven Nordin och minnesforskare 
Anna Sundström, om hur vi tolkar vår omvärld via våra sinnen och kopplingen 
mellan livsstil och minne. På temat Folkmedicin och shamanism och om våra 
föreställningar om kropp, sjukdom och hälsa talade religionsvetaren Olle 
Sundström och etnologen AnnCristin Winroth. Om Visualisering och placebo 
och om medicinsk forskning utifrån både mikroskopiska och holistiska 
perspektiv pratade Ulf Ahlgren, Umeå centrum för molekylär medicin och 
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PROGRAMVERKSAMHET /2015

Lenita Lindgren, institutionen för omvårdnad. I det sista samtalet i serien,  
Ny teknik och idén om en digital planet, möttes genusforskaren Anna Croon Fors 
och idéhistorikern Finn Arne Jørgensen.

Detta är ett urval av de många programpunkter som Bildmuseet bjöd på under 
året. Det omfattande programmet möjliggjordes genom samverkan med flera 
olika samarbetspartners som till exempel andra enheter vid Umeå universitet 
men också ABF, Bokcafé Pilgatan, Galleri Verkligheten, Kreativ Kollektiv,  
Littfest: Umeå internationella litteraturfestival, Umeå kommun, Svenska  
Samernas Riksförbund och Såhkie – Umeå Sameförening.
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I slutet av 2014 inrättades två nya tjänster och Karin Jonsson och Denise Mångsén 
tillsvidareanställdes som konstpedagoger på 50% vardera. Genom att gå över 
från ett antal timanställda extrapedagoger till två fasta tjänster kunde nu verk-
samheten organiseras bättre och mer långsiktigt. Tillsammans med musei-
intendent Lisa Lundström, som har fortsatt huvudansvar över den pedagogiska 
verksamheten, och Maria Sundström, som frilansar som konstpedagog, har 
konstpedagogerna arbetat fram visioner för Bildmuseets konstpedagogiska 
arbete vilket ger en samsyn och ett fokus. 

Bildmuseet har erbjudit gratis visningar för allmänheten på lördagar (familje-
visning), söndagar och onsdagar året runt. Intresset för bokade visningar och 
studie-besök var något lägre än 2014, kulturhuvudstadsåret i Umeå. Under 
2015 har Bildmuseet tagit emot 53 bokade vuxengrupper samt 26 studiebesök.

Under våren och hösten anordnades öppen bildverkstad varje lördag och
söndag kl 12.00-16.00 under ledning av två pedagoger och med 1976
besökare som aktivt deltog i de kreativa aktiviteterna. Under sportlovet, 
påsklovet och höstlovet var bildverkstaden öppen även tisdagar till fredagar. 
Dessutom var bildverkstaden öppen varje dag under museets öppettider hela 
sommaren, men då obemannad.

Vid två tillfällen flyttades bildverkstaden utomhus:
Lördag 23 maj: Målning med växtfärger under en utomhus-workshop, under 
Fascinerande växters dag, ett samarbete med bland andra UPSC och SLU.
Lördag 12 september: I samband med Pilgatans kulturmarknad fick besökarna 
teckna med vägkritor och kol direkt på betongplattan utanför bildverkstaden.

Vi erbjöd också två öppna workshoppar ledda av studenter på konstnärligt 
campus. 18 januari Skapa nytt av gammalt ledda av Designhögskolestudenter 
inom ramen för projektet Sök på golvet. 30-31 maj måleri-workshop med Erik 
Nilsson, masterstudent vid Konsthögskolan.

Teman i bildverkstaden 2015

Experimentera med osynliga krafter
17 januari - 8 mars
I bildverkstaden undersökte vi förhållanden och fenomen som vi inte kan se
med blotta ögat, men som omger oss i vardagen. Vi inspirerades av utställningen 
A Draft of Shadows av den kanadensisk-mexikanska konstnären Rafael Lozano-
Hemmer.

Samtida Kubansk konst
14 mars - 12 april
Med anledning av utställningen The Spaces Between, som speglade den kubanska 
konstens utveckling under de senaste 20 åren, bjöds besökarna in att göra 
affischer och texter med egna budskap.

PEDAGOGISK VERKSAMHET / 
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Bilderbokstema på Bildmuseet
14 april - 17 maj
I bildverkstaden inspirerades vi av utställningen Årets svenska bilderbok / Dom 
som är kvar. Besökarna byggde scenerier i kartong inspirerade av bokens 
handling och utställningens originalteckningar.

Obemannad öppen bildverkstad
21 juni - 23 augusti (alla dagar under Bildmuseets öppettider) tecknade 
besökarna med olika blå färger och lämnade sina bidrag till en bildvägg som 
växte fram i bildverkstaden under perioden. Inspirationen kom från ett verk 
i utställningen Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam, Nguyen Phuong 
Linhs blå fotografier av bombmoln överförda till porslinsplattor.

Kollektivt tecknande 
5 sept - 1 nov 
I bildverkstaden fortsatte vi att inspireras av material och tekniker från 
utställningen Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam, och tecknade 
kollektivt i både stort och litet format.

Höstlov på Bildmuseet 
27 - 30 oktober, det vill säga höstlovet, hade vi extra öppet i bildverkstaden 
även under vardagarna: tisdag – fredag, kl 12.00-16.00. Med inspiration från 
konstverk i Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam tecknade och målade 
besökarna i bildverkstaden - själva eller tillsammans med andra och i både 
stora och små format.

Collage, poesi och måleri inspirerat av havet
3 - 26 november 
Vi hämtade inspiration från videoverket Vertigo Sea av konstnären John Akomfrah, 
och skapade collage, poesi och målade sedan i bildverkstaden.

Ljus i rörelse 
24 november - 17 december 
Besökarna fick undersöka ljus och reflektion. Konstnären Julio Le Parcs verk 
utmanar vår uppfattning av världen med hjälp av ljus och reflekterande material 
drivet av små motorer. Barn och vuxna förändrade bildverkstaden med ljus, 
skuggor och rörelse.

Obemannad öppen bildverkstad under jullovet
19 december 2015 – 10 januari 2016 (alla dagar under Bildmuseets öppettider)
Vi fortsatte temat kring ljus och reflektion, men under jullovet fick besökarna 
arbeta i bildverkstaden och ta del av de material som erbjöds utan handledning 
av konstpedagoger. 
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Under hösten 2015 erbjöd Bildmuseet tre öppna skapande konstkvällar, riktade 
mot ungdomar i gymnasieåldern. Kvällarna, som kallades Ung? Skapa!, lockade 
5-15 ungdomar per gång och flera av dem återkom alla tre gångerna.

Tillsammans med Idéan, Umeå kommuns pedagogiska utvecklingscentrum, 
fortsatte vi driva öppen kulturförskola på fredagar kl 11.00-15.00, vid 14 
tillfällen under våren och 13 under hösten. Kulturförskolan har letts av Tina 
Ångström-Jonsson, förskolepedagog vid Idéan samt av Maria Sundström, 
frilansande konstpedagog. Den har varit välbesökt och uppskattad av föräldra-
lediga med små barn, med ca 30-50 vuxna och barn per tillfälle.

Vid tre tillfällen under våren och tre tillfällen under hösten erbjöd Bildmuseet 
babyvisningar och måleri med ätbar färg ledda av Maria Sundström, frilansande 
konstpedagog. Alla tillfällen var fullbokade. 10 vuxna och 10 barn.

Under 2015 har Bildmuseet tagit emot 120 bokade skolklasser från förskolor, 
grundskolor och gymnasium. Totalt besöktes Bildmuseet av 2273 skolelever. 
Medräknat är också ett antal grupper av universitetsstudenter, vuxenstuderande 
från folkhögskolor samt kurser i Svenska för invandrare. De har erbjudits visning 
av pågående utställningar samt ibland också bildverkstad.

Skolprogram våren 2015

Experimentera med osynliga krafter
20 januari - 6 mars
Målgrupp: alla åldrar
Skolprogrammet hämtade inspiration från Rafael Lozano-Hemmers utställning 
A Draft of Shadows. Eleverna fick experimentera med magnetism, fingeravtryck 
och digitala avtryck. Med äldre elever fördes dessutom samtal om övervaknings-
samhälle och den digitala teknikens för- och nackdelar.

Årets svenska bilderbok
11 mars - 14 maj
Målgrupp: förskola, förskoleklass, grundskola 1-3
Barnen arbetade med berättelser och scenografier inspirerade av temat och 
tekniken från årets svenska bilderbok: Dom som är kvar av Karin Saler och Siri 
Ahmed Backström

Konst som speglar sin tid
10 mars - 13 maj
Målgrupp: högstadiet, gymnasiet
Eleverna skapade affischer med budskap i en workshop inspirerad av 
utställningen The Spaces Between / Samtida konst från Havanna.
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På besök i förvrängningarnas land
8 september – 22 oktober
Målgrupp: alla åldrar 
Utställningen Mien Meo Mieng – samtida konst från Vietnam, presenterade 
video, måleri, skulptur och installationer av vietnamesiska konstnärer verk-
samma i hemlandet. Verken berörde ämnen som krigens efterverkningar, 
migration, ekonomiska villkor och det vietnamesiska samhällets skörhet och 
sårbarhet. I skolprogrammet undersökte vi konstverkens teman och material 
och lät det inspirera till eget skapande. I programmet för yngre barn fokuse-
rade vi på olika tredimensionella material i utställningen och skapade också 
egna skulpturer i bildverkstaden.

Videokonst i storformat
3 - 26 november 
Målgrupp: högstadiet, gymnasiet
John Akomfrahs nya filminstallation Vertigo Sea är en meditativ skildring av
valfångst, natur och vår relation med havet. Verket visades i ett stort rum på
tre dukar samtidigt, vilket gav en mäktig och ibland skrämmande upplevelse. 
I skolprogrammet, som passade bäst för äldre skolelever, diskuterade vi 
filmens innehåll och undersökte hur den är uppbyggd i gränslandet mellan 
dokumentärfilm, konst och poesi.

Ljus och rörelse
24 november – 17 december
Målgrupp: alla åldrar
Julio Le Parcs verk utmanar perception och rumslighet. Det är stora, spektakulära 
och medryckande ljusinstallationer där ljus och reflekterande material sätts i 
rörelse med hjälp av linser och små motorer. I skolprogrammet inspirerades 
vi av utställningen och lät eleverna göra sina egna ljusexperiment.

I samarbete med Umeå kommun, som arvoderade illustratören Pia Alfredsson
med medel från Kulturrådets satsning på Skapande skola, erbjöd Bildmuseet 
ett skolprogram kring bilderböcker och arbetade mer fördjupat med sju 
förskoleklasser. Grupperna fick läsa årets svenska bilderbok, Dom som är kvar, 
och besökte utställningen som presenterade den prisade boken på Bildmuseet. 
Under ledning av konstpedagoger skapade de scenerier och fortsättningar 
på berättelsen. Alla medverkande klasser fick också besök i klassrummet av 
Pia Alfredsson. Där skapade de egna bildberättelser som sattes ihop till en 
bilderbok per klass. 25 april visades de sju bilderböckerna, som engagerat 167 
barn, i Bildmuseets bildverkstad, och alla deltagande barn var inbjudna med 
sina vuxna.

27 oktober arrangerades en studiedag för bildlärare från Umeå, Örnsköldsvik 
och Robertsfors, i samarbete med Anna Jonsson, Institutionen för estetiska 
ämnen, Umeå universitet. 13 maj arrangerades en studiedag för modersmåls-
lärare i Umeå kommun i samarbete med Marie Karling, Kompetenscentrum 
för flerspråkighet vid Umeå kommun. Föreläsningar i flexhallen varvades 
medpraktiska workshoppar i den pågående utställningen med konst från 
Kuba.
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Samarbetet med Idéan, Umeå kommuns pedagogiska utvecklingscentrum, kring 
fortbildning för förskollärare utvecklades under året. Bildmuseet var med och 
ledde workshops, och blev också inbjuden att delta i fortbildningsdagar. 20 februari 
ledde konstpedagog Denise Mångsén en workshop med iPads för förskollärare på 
Hedlunda förskola. 12 november var Bildmuseet värd för ytterligare en fortbildnings- 
dag om digitala verktyg: Den kreativa Paddan.

Under året arrangerades afterwork för lärare vid två tillfällen, fredagarna 20 februari 
och 18 september. Syftet var att samla lärare till en träff där de får specialvisning av 
utställningarna, information om skolprogrammen. Ett 50-tal lärare deltog vid båda 
tillfällen. Den 20 februari fick de en förhandsvisning av utställningen The Spaces 
Between av kuratorn och konstnären Antonio Eligio (Tonel) från Havanna samt 
museiintendent Cecilia Andersson. Vi det andra tillfället, 18 september, fick lärarna 
en visning av utställningen Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam av Nguyen 
UuDam, en av de deltagande konstnärerna, och museiintendent Brita Täljedal.

Under året har konstpedagogerna utvecklat ett aktivitetsmaterial, Upptäcktsfärden, som 
hjälper vuxna och barn att tillsammans söka sig fram i utställningarna. Med hjälp av 
diskussionsfrågor, bildgåtor och rituppgifter får de ingångar i utställningarnas tekniker 
och teman. 
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AGNES VARDA Redan med sin första film etablerade sig Agnès Varda som en betydande gestalt 
inom fransk film; La Pointe-courte från 1954 anses vara starten på den Franska 
nya vågen. På Bildmuseet presenterades Agnès Varda i en stor separatutställning 
sommaren 2013, med ett urval dokumentära projekt från 1960- och 1970-talen 
samt nyare verk som visade på Agnès Vardas gränsöverskridande sätt att 
arbeta. Efter utställningen publicerades en katalog med en introduktion av 
Agnès Varda själv samt texter av Èrik Bullot, Julia Fabry, Carol Mavor och 
Katarina Pierre. Redaktör var Cecilia Andersson. 

Språk: Svenska och engelska
ISBN: 978-91-7601-260-4  (72 s)

Utställningen The Spaces Between / Samtida konst från Havanna visades på 
Bildmuseet våren 2015. Utställningen berättar om den sociala och ekonomiska 
verklighet som tagit form på Kuba under de senaste åren. Utställningen  
presenterar fjorton konstnärer bosatta i den dynamiska och komplexa huvud-
staden Havanna: Juan Carlos Alom, Javier Castro, Sandra Ceballos Obaya,  
konstnärsduon Celia - Yunior, Ricardo G. Elias, Luis Gárciga Romay, Luis 
Gómez Armenteros, Jesús Hdez-Güero, Ernesto Leal, Glenda León, Eduardo 
Ponjuán González, Grethell Rasúa, Lázaro Saavedra González och Jorge Wellesley. 
Till utställningen publicerades en bildrik utställningskatalog (Black Dog 
Publishing) i samarbete mellan Bildmuseet och The Morris and Helen Belkin 
Art Gallery i Vancouver, Kanada. Texter av Cecilia Andersson, Antonio Eligio 
(Tonel), Katarina Pierre och Scott Watson, 

Språk: Engelska, spanska och svenska
ISBN: 978-1-908966-54-4 (143 s)

Dayanita Singh är en av Indiens mest framstående fotografer. 2012 visade  
Bildmuseet den stora utställningen Dayanita Singh / En fotografs äventyr, 
kuraterad av museichef Katarina Pierre och assisterande kurator Polly Yassin. 
Det var Singhs dittills största separatutställning och den första större presenta- 
tionen av hennes arbete i Norden. Samarbetet fortsatte genom utgivningen 
av fotoboken Museum of Chance, som av New York Times listades som en av 
de bästa fotoböckerna som utkom under 2015. Text: Aveek Sen. Redaktörer: 
Dayanitha Singh och Walter Keller. 

Språk: Engelska.
ISBN: 978-3-86930-693-3 (95 s)
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Iaspis (International Artist Studio Programme In Sweden) är Konstnärsnämndens 
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. 

Under hösten 2015 inbjöds konstnärerna Jennifer Chan och Gene Moreno till 
ateljévistelser i Umeå. Jennifer Chan är verksam i Kanada och arbetar med 
video, filmade performance, animationer och installationer. Hon dekonstruerar 
webbaserad visuell kultur och undersöker internets mörka sidor, konstnärliga 
konventioner och populärkulturella fetischer. 

Gene Moreno har sin bas i Miami. I sitt arbete rör han sig i fältet mellan konst, 
design och arkitektur, ofta i okonventionella material. Han är verksamhetsledare 
för det konstnärsdrivna galleriet Cannonball i Miami.

Under vistelsen i Umeå deltog Jennifer Chan och Gene Moreno bland annat i 
projekt och arrangemang på Konstnärligt campus, främst på Konsthögskolan, 
och de gav också offentliga presentationer av sina aktuella arbeten.

IASPIS / 
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Mediabevakningen av Bildmuseet har varit fortsatt positiv, men antalet pub-
licerade artiklar är – inte oväntat – lägre än förra året, kulturhuvudstadsåret. 
Förutom att omvärldens fokus på Umeå har återgått till det normala beror det 
till stor del på att vi har färre utställningar. Utslaget per utställning har antalet 
artiklar om Bildmuseet faktiskt ökat i förhållande till 2013 och 2014.

Svensk tryckt dagspress, fackpress och nyhetsbyråer har under året publicerat 
minst 265 artiklar där Bildmuseet omnämns, vilket är ungefär lika många som 
2013. Lägger man till artiklar som har publicerats i de svenska webbtidningar 
som bevakas blir summan 547 (källa: Retriever). Inslag i etermedia kan inte 
räknas via vår bevakningstjänst, men sökningar på de stora medieföretagens 
webbplatser visar ca 15 omnämnanden i radio och teve. 

Störst uppmärksamhet av årets utställningar fick Mien Meo Mieng / Samtida 
konst från Vietnam och John Akomfrah / Vertigo Sea, som lyftes fram av riks-
medier som Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och som 
spreds till tidningar över hela landet via nyhetsbyrån TT. Under året har Bild-
museet också uppmärksammats för att vi, till skillnad från många andra svenska 
museer, ger avtalsenlig ersättning till de konstnärer vi samarbetar med.

TT förmedlade åtta artiklar om Bildmuseet i riks- och regionalpress över 
landet, nästan lika många som under kulturhuvudstadsåret. 68 artiklar om 
Bildmuseet har publicerats utanför Umeåregionen, från Norrbotten till Trelle-
borg. Vi har nämnts i sammanlagt 9 artiklar i de två största dagstidningarna, 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 60 % av de tryckta artiklarna har 
kunnat läsas i regionalpressen, vilket är en större andel än tidigare. Det är en 
trend som vi tyvärr riskerar att få se mer av på grund av ett förändrat medie-
landskap.

Medielandskapets snabba förändring, med krympande eller nedlagda 
lokalredaktioner och en allt större stockholmcentrering, är en utmaning för 
Bildmuseets mediearbete. Men det finns också ljuspunkter. Idag är många av 
våra besökare sina egna redaktörer, och nära 80 % av Bildmuseets medieflöde 
sker i sociala medier. Besökare från när och fjärran har under året rapporterat 
positivt om Bildmuseets utställningar för sina följare i tusentals inlägg i bloggar 
och på twitter, instagram och facebook. De ger oss högsta betyg.

MEDIA / 2015
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Tisdag   11-20
Onsdag-Söndag  11-18
Måndag  Stängt

Januari  6 525
Februari  6 575
Mars  7  1 75
April  6 382
Maj  7 535
Juni  4 927
Juli  5 867
Augusti  3 890
Sepember 5 684
Oktober  7 994
November 6 824
December 6 273

Totalt 75 651 besökare år 2015

ÖPPETTIDER / BESÖKSSTATISTIK 

ÖPPETTIDER

BESÖKS-
STATISTIK
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EKONOMI / STYRELSE2015

Bildmuseets intäkter uppgick 2015 till 27,9 Mkr. Umeå universitet bidrog med 
14,2 Mkr varav 1,9 Mkr i ett särskilt åtagande från Utbildningsdepartementet. 
Ur en hyresrabatt från Balticgruppen Design AB satsade universitetet ytter-
ligare 4,8 Mkr på uppbyggnaden av Bildmuseets verksamhet, och därutöver 
1,5 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, artEDU Stiftung (projektbidrag) 0,4 Mkr samt 
slutbetalningar av tidigare beviljade projektbidrag från Kulturkontakt Nord 
och EU, totalt 0,2 Mkr. Ett mindre projektbidrag erhölls även från Spanska 
ambassaden. Periodiserade externa medel (bidrag från föregående år som 
använts under 2015) bidrog till intäkterna med 0,2 Mkr. Intäkter från försäljning 
i bokshopen uppgick till 0,8 Mkr. Mindre intäkter har även erhållits för visningar 
och uthyrning av Flexhallen. 

Kostnaderna under 2015 uppgick totalt till 27,5 Mkr varav personalkostnader 
samt arvoden till konstnärer, kuratorer och föreläsare 10,0 Mkr, lokalkostnader 
7,9 Mkr, avskrivningar 0,7 Mkr, universitets- och fakultetsgemensamma kost-
nader 1,5 Mkr och driftskostnader 7,4 Mkr. 

Årsbokslutet uppvisade därmed ett resultat för 2015 på 0,4 Mkr. 

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

EKONOMI

STYRELSE
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Bildmuseets ordinarie personal: 

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

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

Under våren 2015 tog Bildmuseet emot två praktikanter i bildverkstaden, båda 
från Bildlärarutbildningen i Göteborg: Sara Samuelsson, 26 januari-6 februari och 
Amanda Andersson, 30 mars-10 april.

PERSONAL
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UTSTÄLLNINGAR /
FULLSTÄNDIGT PROGRAM

Geir Tore Holm / Fughetta
 - 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.

Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows
 - 2015/04/26

Konstnären Rafael Lozano-Hemmer arbetar med robotstyrt ljus och ljud, 
radiovågor, rörelsesensorer, filmprojektioner, animeringar i realtid och 
platsspecifika ljud och röster. I utställningen A Draft of Shadows på Bildmuseet 
visades tre interaktiva verk som tillsammans upptog Bildmuseets två översta 
våningsplan. I Pulse Room blinkade ett hav av glödlampor i takt med besökarnas 
hjärtslag och Frequency and Volume var en lekfull ljudinstallation som besökaren 
påverkade med sin egen skugga. Utställningens tredje installation, The Year’s 
Midnight, lät betraktaren se vit rök stiga ur sin egen blick.

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

Utställningen producerades av Bildmuseet.
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Anders Sunna / Area Infected
 - 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 läg-
ger 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 utställningar 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.

Campanas / Woods
 - 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 verk-
samma 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.
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The Spaces Between
2015/02/22 - 2015/05/31

The Spaces Between berättade om den sociala och ekonomiska verklighet som 
tagit form på Kuba under de senaste åren. Utställningen presenterade fjorton 
konstnärer bosatta i den dynamiska och komplexa huvudstaden Havanna. 
Deras verk lyfte fram människorna, staden och de sociala och politiska 
förutsättningarna för livet där.

Titeln The Spaces Between syftar på glappet mellan det som sägs och vad som 
är sant, mellan det förflutna och föreställningar om framtiden. Utställningen 
gav oss möjlighet att ta del av vardagsliv, utmaningar och angelägna frågor i 
ett samhälle som under lång tid varit slutet och isolerat från omvärlden.

Många av de konstnärer som medverkade i The Spaces Between representerar 
en yngre generation, men utställningen synliggjorde också arvet från en mer 
hantverksinriktad praktik. I utställningen visades teckning, måleri, grafik, 
installation, fotografi och video.

Utställningen kuraterades av den kubanska konstnären och kritikern Antonio 
Eligio (Tonel) tillsammans med Keith Wallace, utställningsintendent vid Belkin 
Art Gallery. Till utställningen hörde ett program med performance, föreläsningar, 
visningar och filmer samt en bildrik utställningskatalog (Black Dog Publishing) 
med texter av Keith Wallace, Antonio Eligio samt Cecilia Andersson, musei-
intendent vid Bildmuseet.

Medverkande konstnärer: Juan Carlos Alom, Javier Castro, Sandra Ceballos 
Obaya, konstnärsduon Celia - Yunior, Ricardo G. Elias, Luis Gárciga Romay, 
Luis Gómez Armenteros, Jesús Hdez-Güero, Ernesto Leal, Glenda León, 
Eduardo Ponjuán González, Grethell Rasúa, Lázaro Saavedra González och 
Jorge Wellesley.

Utställningen producerades av Bildmuseet och The Morris and Helen Belkin 
Art Gallery i Vancouver, Kanada.
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Dom som är kvar / Årets svenska bilderbok
2015/02/22 - 2015/08/30

Dom som är kvar av Karin Saler och Siri Ahmed Backström utsågs till årets 
svenska bilderbok. Juryns motivering löd: “Debuterande författaren Karin 
Saler och bildskaparen Siri Ahmed Backström bryter ny mark när de i Dom 
som är kvar tar sig an hur vardagen sakta letar sig tillbaka i en sörjande familj. 
Med små medel, och i kvalificerat samarbete mellan text och bild, gestaltar 
de vilsenheten och tomrumskänslan i sorgen och visar samtidigt hur de första 
tecknen på fortsatt liv kan se ut. En berörande och angelägen bilderbok som 
växer för varje läsning.”

Snöbollen — Årets svenska bilderbok är ett nationellt bilderbokspris med syfte 
att uppvärdera bilderboken som konstnärligt verk och uppmuntra upphovs-
personer och förlag att tänja på bilderbokens konstnärliga gränser, både vad 
gäller innehåll och form. Snöbollen delas i år ut till den bästa bilderboken 
i 2014 års utgivning. Författarna tog emot priset i mars 2015 under Littfest - 
Umeås internationella litteraturfestival, och originalbilder ur boken 
presenterades i en utställning på Bildmuseet. 

Bakom priset står Krumelur - föreningen för unga ord i norr i samarbete med 
Svenska Tecknare, Kulturföreningen Pilgatan, Länsbiblioteken i Västerbotten 
och Västernorrland, Umeå kommun, Littfest och Bildmuseet. Under utställnings-
perioden var det bilderbokstema i vår bildverkstad för alla åldrar.

Utställningen producerades av Bildmuseet.

Konsthögskolan 2015 / Between the Devil and the Deep Sea
2015/05/16 - 2015/05/31

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. 

Årets examensutställning av masterprogrammet vid Konsthögskolan i Umeå 
presenterade verk av Benjamin Andersson, Samuel Andersson, Loes Degener, 
Joakim Friberg, Anna Hillbom, Funny Livdotter, Oscar Mega Männikkö, 
Douwe Mulder, Erik Nilsson, Ann-Catrin Olsson, Varg Strande, André Talborn, 
Jonas Westlund och Katrin Westman. Professor Swetlana Heger har varit deras 
huvudhandledare. Utställningstiteln Between the Devil and the Deep Sea  
referade till tiden mellan studenternas konstutbildning och starten på deras 
professionella karriärer.

Utställningen producerades av Bildmuseet och Konsthögskolan vid Umeå 
universitet.
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Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam
2015/06/14 - 2015/11/01

Utställningen Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam presenterade 14 
vietnamesiska konstnärer verksamma i hemlandet. De flesta av verken var 
skapade under de senaste två åren och några hade producerats särskilt för 
denna utställning. De berörde ämnen som krigens efterverkningar, yttrande-
frihet, ekonomiska villkor, migration och det vietnamesiska samhällets 
sårbarhet.

Mien Meo Mieng kan översättas “förvrängningarnas land”. Det krävs försiktighet, 
eftertanke och förmåga att förvränga för att uttrycka sin åsikt i det vietnamesiska 
samhället. Ett allvarligt och kritiskt budskap döljs bakom ett till synes oskyldigt 
och ibland humoristiskt yttrande. Det vietnamesiska talesättet “Rulla din 
tunga sju gånger innan du talar” var utställningens tematiska utgångspunkt.

Medverkande konstnärer var Bang Nhat Linh, Nguyen Huy An, Nguyen Manh 
Hung, Nguyen Phuong Linh, Nguyen The Son, Nguyen Tran Nam, Nguyen 
Trinh Thi, Nguyen UuDam, Pham Tran Viet Nam, Tran Thi Kim Ngoc, Tran 
Tuan, Trieu Minh Hai, Truong Cong Tung och Vu Hong Ninh. I utställningen 
på Bildmuseet presenteras deras verk för första gången i Sverige.

Utställningen Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam och dess program-
verksamhet var ett av Bildmuseets bidrag till programmet för Umeå universitets 
50-årsjubileum. En omfattande programverksamhet med konstnärspresenta-
tioner, föreläsningar, visningar, film, öppen bildverkstad och pedagogiska  
program arrangerades under september och oktober i anslutning till utställningen.

Utställningen producerades av Bildmuseet och kuraterades av Tran Luong. 
Assisterande kurator: Le Thuan Uyen.
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John Akomfrah / Vertigo Sea
2015/10/25 - 2016/01/17

John Akomfrahs nya trekanaliga filminstallation Vertigo Sea är en meditativ 
skildring av människans relation till havet: om havets betydelse för migration, 
i krig och konflikt, för slaveriet och för kolonialiseringen av världen. Det är en 
berättelse om människa och natur, om skönhet, våld och utsatthet. Herman 
Melvilles roman Moby Dick och Heathcote Williams Whale Nation är två 
litterära utgångspunkter.

Vertigo Sea hade premiär på 2015 års Venedigbiennal, All the World’s Futures. 
Som första turnéplats efter biennalen visades verket på Bildmuseet i samar-
bete med BAC-Baltic Art Center.  John Akomfrah (f. 1957 i Accra, Ghana) bor 
och arbetar i London. Han var en av grundarna till nyskapande Black Audio 
Film Collective. Hans verk har bland annat visats på Liverpool-biennalen, 
Documenta i Kassel, De Balie i Amsterdam, Centre Pompidou i Paris, 
Serpentine Gallery och Whitechapel Gallery i London och MoMa, New York. 
Akomfrahs filmer har bland annat visats på de internationella filmfestivalerna 
i Cannes och Toronto samt Sundance Festival.

Vertigo Sea har producerats av Smoking Dogs Films med stöd från BAC-Baltic 
Art Center och Bildmuseet, Statens Kulturråd, Sharjah Art Foundation, BBC 
Natural History Unit, British Film Institute, Arts Council of England samt 
Tyneside Cinema Gallery.

Julio Le Parc / Lumière
2015/11/22 - 2016/04/17

Julio Le Parc experimenterar med åskådarens upplevelse av konsten och 
dess omgivning. Med hjälp av enkla, reflekterande material skapar han stora, 
spektakulära och medryckande ljusinstallationer. Ljus sätts i rörelse med 
hjälp av linser och små inbyggda motorer. 

Julio Le Parc (f. 1928) är ursprungligen från Argentina men sedan 1960-talet 
verksam i Frankrike. Han var en av grundarna till Groupe de Recherche d’Art 
Visuel (GRAV), en konstnärsgrupp som utforskade idéer om interaktivitet och 
iscensatte engagerande upplevelser på gator och torg i 1960-talets Paris. I 
dialog med dagens digitala konst har Julio Le Parcs banbrytande verk fått ny 
aktualitet och hans kinetiska arbeten visas i utställningar världen över. Det 
här är konstnärens första soloutställning i Skandinavien.

Utställningen producerades av Bildmuseet.
Tack till Daros Latinamerica Collection, Zürich och artEDU Stiftung.
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The World was Flat
2015/11/22 - 2016/03/27

Jorden var platt, nu är den rund och den kommer att bli ett hologram. Utställ-
ningen The World was Flat visade samtida konst som utforskar idéer om tid 
och rum. Det kunde handla om astrologins makt eller shamanen som förm-
edlare mellan rationellt och övernaturligt, men också om människans önskan 
om ordning och logiska förklaringar till fenomenen.

The World was Flat innehöll verk av Julieta Aranda, Erick Beltrán, François 
Bucher, Rometti Costales, Harun Farocki, Jeppe Hein, Herman von Helmholz, 
Klara Hobza, Bernd Kröplin, Lina Maria López, Douwe Mulder, John Mario Or-
tiz, Julien Prévieux, Benoit Pype, Manuela Ribadeneira, Tomás Saraceno och 
Daniel Steegmann Mangrané. Föremål lånades också in från Berlins medicin-
historiska museum vid universitetssjukhuset Charité.

Utställningen producerades av Bildmuseet och sammanställdes av François 
Bucher och Lina Maria López. Den kompletterades av en serie samtal kring 
föränderliga världsbilder med forskare från Umeå universitet.

The World was Flat och dess programverksamhet var en del av universitetets 
50-årsjubileum. Tack till Humlab och Sliperiet vid Umeå universitet, Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och Danmarks ambassad i Sverige.

Nisrine Boukhari / Wanderism is a State of Mind
2015/11/22 - 2014/05/04

Nisrine Boukharis konst är inspirerad av psykogeografi, teorier om hur 
miljöer påverkar människors känslor och beteenden. Under de senaste åren 
har hon arbetat med idéer om hur fysisk och intellektuell rörelse genereras 
när tankarna får vandra fritt och har myntat begreppet “wanderism”. På 
Bildmuseet ställde hon ut sitt manifest om “wanderism” som en installation. 
Manifestet presenteras som fragmentariska påståenden om vandraren, den 
som vandrar planlöst - både i fysisk och intellektuell mening. I utställningen 
visades också det tvåkanaliga videoverket The map is not the territory [5:52 
min].

Nisrine Boukhari (f. 1980) är ursprungligen från Syrien där hon studerade 
skulptur på universitetet i Damaskus. Hon bedriver forskarstudier vid Uni-
versität für Angewandte Kunst i Wien, Österrike men arbetar från residens-
vistelser på olika platser runtom i världen. Första delen av 2015 har hon varit 
stipendiat vid MAWA, Winnipeg, Manitoba, Canada, och vid Nkdale, Dale, 
Norge. Under hösten 2015 har hon varit Iaspis-stipendiat i Stockholm. Det här 
är Boukharis första separatutställning i Skandinavien.

Utställningen producerades av Bildmuseet.
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JANUARI

MÅN 26/1 - FRE 30/1 KL 9.30 - 16.00
Efter 2014
Under en vecka hölls öppna föreläsningar, diskussioner och rundabordssamtal 
om omvandlingarna av Umeå och Norrland, under och efter det europeiska 
kulturhuvudstadsåret 2014. Veckan hade tre spår: Regional utveckling, 
Stadsplanering, samt Samhällsliv. För varje spår erbjöd ett antal inbjudna 
föreläsare sina perspektiv i diskussion med studenter och lärare vid Arkitekt-
högskolan, Umeå universitet.  
Kuratorer: Alberto Altés, Karin Berggren, Ana Jara och Anton Shramkov. 
I samarbete med: Arkitekthögskolan, Umeå universitet.

FEBRUARI

SÖN 1/2 KL 14.00 - 15.00
Guidad visning med museichefen
Museichef Katarina Pierre gav en guidad visning av Bildmuseets utställningar.

SÖN 8/2 KL 14.00 - 15.00
Ted Hesselbom om Campanas design
I anslutning till utställningen Campanas / Woods berättade Ted Hesselbom, grafisk 
formgivare och museichef, om den brasilianska formgivarduon Humberto och 
Fernando Campana. 

SÖN 22/2 KL 14.00 - 18.00
Vernissage: The Spaces Between / Samtida konst från Havanna
Utställningen The Spaces Between / Samtida konst från Havanna öppnades. 
Utställningen presenterades av den kubanske kuratorn, konstnären och kritikern 
Antonio Eligio (Tonel).

SÖN 22/2 KL 15.00 - 15.10
Performance av Lazaro Saavedra
En performance av den kubanske konstnären Lazaro Saavedra i samband med 
att utställningen The Spaces Between öppnade.

TIS 24/2 KL 11.00
Bokrea i Bildmuseets shop
Årets bokrea startade.

TIS 24/2 KL 14.00 - 17.00
Om mental hälsa i arktiska områden
Halvdagskonferens som var öppen för allmänheten. Internationell forskning 
om mental hälsa i arktiska områden. Ett samarbete mellan Vaartoe/Cesam och 
Bildmuseet vid Umeå universitet
Medverkande: Patrick Hébert, Kanadensiska Ambassaden i Sverige, Lena 
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Maria Nilsson, Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Susan Chatwood, 
föreståndare vid Institute for Circumpolar Health Research, Kanada, 
Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri vid Umeå universitet, 
Petter Stoor, psykiatriker och forskare vid SANKS – Samisk nasjonalt 
kompetansesenter, Norge/Sverige, Patrik Lantto, föreståndare vid 
Vaartoe/Cesam – centrum för samisk forskning vid Umeå universitet.
I samarbete med: Vaartoe/Cesam – centrum för samisk forskning vid 
Umeå universitet

TIS 24/2 KL 18.30 - 20.00
Tonel om kubansk samtidskonst
En föreläsning om den kubanska konstscenen av Antonio Eligio Fernández 
(Tonel), kurator för utställningen The Spaces Between / Samtida konst från 
Havanna.

MARS

TIS 3/3 KL 18.30 - 20.00
2014 och det samiska perspektivet: medskapande, motstånd och möjligheter.  
Panelsamtal om det gångna kulturhuvudstadsåret och framtiden för 
samisk kultur i Umeå.
Medverkande: Ellacarin Blind, Svenska Samernas Riksförbund, Anne 
Heith, docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, Michael Lind-
blad, ordförande i Såhkie – Umeå Sameförening och Fredrik Lindegren, 
konstnärlig ledare Umeå2014. Samtalet var en del av programmet under 
Samiska veckan i Umeå och och ingick i serien “Arena Kulturhuvud-
staden”.

TIS 10/3 KL 18.30 - 20.00
Film: Unfinished Spaces
Sverigepremiär av filmen om Fidel Castros visioner om världens bästa 
konstskolor. I anslutning till Bildmuseets utställning The Spaces Between.

SÖN 22/3 KL 14.00 - 15.00
Specialvisning: The Spaces Between
Museiintendent Cecilia Andersson gav en visning av utställningen The 
Spaces Between / Samtida konst från Havanna.

TIS 24/3 KL 18.30 - 20.00
Föreläsning: Om digital konst
Museiintendent Cecilia Andersson berättade om digital konst i anslutning 
till utställningen Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows.
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APRIL

TIS 7/4 KL 18.30 - 20.00
Film: 9 Evenings: Theatre & Engineering
Bildmuseet visade filmer av återskapade performances från 1960-talets New 
York, regisserade och dokumenterade av Barbro Schultz Lundestam.

SÖN 12/4 KL 14:00—15:00
Extra visning av The Spaces Between
Museichef Katarina Pierre gav en visning av utställningen The Spaces Between / 
Samtida konst från Havanna.

SÖN 19/4 KL 14.00 - 15.00
Finn Arne Jørgensen om Rafael Lozano Hemmers konst
Om relationer mellan kropp, information och konst handlade idéhistorikern 
Finn Arne Jørgensens föreläsning i anslutning till Rafael Lozano-Hemmers 
utställning på Bildmuseet.
I samarbete med: Institutionen för idé- och samhällsstudier

TIS 21/4 KL 18.30 - 19.30
Film: Microbrigades av Florian Zeyfang
Microbrigades – Variations of a Story (31 min) handlar om kollektiva husbyggen 
på Kuba. Filmen visades i anslutning till utställningen The Spaces Between / 
Samtida konst från Havanna.

LÖR 25/4 KL 12.00 - 16.00
Sju bilderböcker av 167 barn
Sju bilderböcker visades på Bildmuseet under en enda dag. De var skapade 
av förskoleklasser som besökt utställningen Dom som är kvar / Årets svenska 
bilderbok och därefter skapat i vår bildverkstad.

TIS 28/4 KL 18.30 - 19:30
Extra kvällsvisning
Museivärd Karin Nordbrandt gav en vising av Bildmuseets aktuella utställningar

MAJ

TIS 5/5 KL 18.30 - 19:30
Extra kvällsvisning
Museiintendent Lisa Lundström gav en visning av Bildmuseets aktuella  
utställningar.
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LÖR 16/5 - SÖN 31/5 KL 12.30 - 12.35 (Dagligen)
Performance / Donated Moves
Ann-Catrin Olsson framförde sin performance Donated Moves varje dag 
under Konsthögskolans masterutställning. I verket sammanfogades en 
mängd donerade rörelser till en ca 5 minuter lång koreografi som fram-
fördes live.
I samarbete med: Konsthögskolan, Umeå universitet.

LÖR 16/5 KL 14.00  
Vernissage / Konsthögskolans masterutställning
Konsthögskolans masterutställning Between the Devil and the Deep Sea  
öppnade. Performance och presentationer.
I samarbete med: Konsthögskolan, Umeå universitet.

LÖR 16/5 KL 14.30 - 15.30
Presentation / Views and Visitors
Douwe Mulder och Loes Degener ger en presentation av sitt verk Views 
and Visitors i Bildmuseets entréplan.
I samarbete med: Konsthögskolan, Umeå universitet.

LÖR 23/5 KL 12.00 - 16.00
Skapa med växt-tema
En dag i växternas fascinerande värld på Konstnärligt campus. I Bild-
museets öppna bildverkstad jobbade vi med växt-tema.
I samarbete med: Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 
Umeå kommun, Arboretum Norr, Bonsaisällskapet, Skogforsk och 
Sliperiet. 

SÖN 24/5 KL 14.00 - 16.00
Visning och konsert
Visning på engelska av avgångsutställningen Between the Devil and the 
Deep Sea av en av de konststudenter som medverkar. Därefter var det en 
konsert med folk rock-artisten Joe Wulff.
I samarbete med: Konsthögskolan, Umeå universitet.

TIS 26/5 KL 18.30 - 19.30
Ett samtal om plats, kropp och material
I samband med Konsthögskolans masterutställning möttes konstnären 
Anna Hillbom och poeten Pernilla Berglund i ett samtal kring plats som 
material och material som kropp i den kreativa processen.
I samarbete med: Konsthögskolan, Umeå universitet.

LÖR 30/5 KL 12.00 - 16.00
Väggmålningsanimation med Erik Nilsson
Workshop i väggmålningsanimation med Erik Nilsson, en av konstnärerna 
i Konsthögskolans masterutställning. Det målades mönster med RGB-
färger på väggarna i Bildmuseets bildverkstad och  de rörde sig med 
hjälp av belysning.
I samarbete med: Konsthögskolan, Umeå universitet.
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SÖN 31/5 KL 12.00 - 16.00
Väggmålningsanimation med Erik Nilsson
Workshop i väggmålningsanimation med Erik Nilsson, en av konstnärerna 
i Konsthögskolans masterutställning. Vi målar mönster med RGB-färger på 
väggarna i Bildmuseets bildverkstad och får dem att röra sig med hjälp av 
belysning.
I samarbete med: Konsthögskolan, Umeå universitet.

SÖN 31/5 KL 14.00 - 15.00
Presentation / Utsikter från Bildmuseet
I samband med Konsthögskolans masterutställning gav Loes Degener och 
Douwe Mulder en specialvisning av utställningen i samarbete med Joshua 
Taylor och Rafaela Taylor.
I samarbete med: Konsthögskolan, Umeå universitet.

JUNI / JULI / AUGUSTI

SÖN 14/6 KL 14.00
Vernissage: Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam
Utställningen Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam öppnade på Bild-
museet. Kuratorerna Tran Luong och Le Thuan Uyen gav en presentation.

SEPTEMBER

LÖR 12/9 KL 11.00 - 16.00
Pilgatans kulturmarknad
En marknad med konst, design, hantverk, litteratur längs hela pilgatan. 
I samarbete med: Kreativ kollektiv, Bokcafé Pilgatan, ABF och Konstnärligt 
Campus, Umeå universitet.

LÖR 13/9 KL 14.00 - 15.00
Extra visning: Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam
Thuy Nguyen Thi Bich, doktorand i konstvetenskap, Umeå universitet, och 
intendent Brita Täljedal gav en visning av utställningen Mien Meo Mieng / 
Samtida konst från Vietnam. Språk: engelska
I samarbete med: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå 
universitet.

LÖR 19/9 KL 13.00 - 16.15
History? Who cares? Om den samtida konstscenen i Vietnam
I samband med den pågående utställningen Mien Meo Mieng / Samtida konst 
från Vietnam bjöd Bildmuseet och Konsthögskolan vid Umeå universitet in 
till en lördagseftermiddag med öppna föreläsningar om Vietnams oberoende 
konstscen.
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Medverkande: Nguyen Phuong Linh, konstnär, UuDam Tran Nguyen, 
konstnär, Veronika Radulovic, Berlinbaserad konstnär och kurator 
specialiserad på Vietnamesisk samtida konst. Moderator var Micael 
Norberg, prefekt vid Konsthögskolan. 
I samarbete med: Konsthögskolan, Umeå universitet

SÖN 20/9 KL 14.00 - 16.15
Gästvisning: Anna Rådström visar Mien Meo Mieng
Konstvetaren Anna Rådström som forskar om samtida vietnamesisk 
konst vid Umeå universitet gav en visning av utställningen Mien Meo 
Mieng / Samtida konst från Vietnam.
I samarbete med: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå 
universitet.

SÖN 27/9 KL 14.00 - 15.00
Vart är Vietnam på väg 40 år efter Vietnamkriget?
Föreläsning av Börje Ljunggren, Asienspecialist och f.d. ambassadör 
i Vietnam och Kina i samband med utställningen Mien Meo Mieng / 
Samtida konst från Vietnam.

TIS 29/9 KL 18.30 - 19.30
Föreläsning av Thuy Nguyen Thi Bich
Thuy Nguyen Thi Bich, doktorand i konstvetenskap, Umeå universitet, 
presenterade några kvinnliga vietnamesiska konstnärer i samband med 
utställningen Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam.
I samarbete med: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå 
universitet.

OKTOBER

SÖN 4/10 KL 14.00 - 15.00
Dick Harrison om vietnamkriget
Historikern Dick Harrison föreläste om Vietnamkriget och dess bakgrund 
i samband med Bildmuseets utställning Mien Meo Mieng / Samtida konst 
från Vietnam., den hittills mest omfattande presentationen av samtida 
vietnamesisk konst i Sverige.

SÖN 11/10 KL 14.00 - 15.00
”jag har ett Vietnam i Västerbotten också”
Annelie Bränström-Öhman, litteraturvetare vid Umeå universitet, 
föreläste om Sara Lidman och hennes engagemang för Vietnam i sam-
band med utställningen Mien Meo Mieng / Samtida konst från Vietnam.
I samarbete med: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå 
universitet.

PROGRAMVERKSAMHET /
FULLSTÄNDIGT PROGRAM
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TIS 13/10 KL 14.00 - 15.00
Extra visning
Museiintendent Brita Täljedal gav en extra visning av utställningen Mien Meo 
Mieng / Samtida konst från Vietnam

SÖN 18/10 KL 14.00 - 15.00
Framtidens utmaningar i Vietnam. Klimatförändringar ur ett hälsoperspektiv. 
Föreläsning av Joacim Rocklöv, universitetslektor vid institutionen för 
epidemiologi och golbal hälsa, Umeå universitet.
I samarbete med: Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå 
universitet

SÖN 18/10 KL 15.00 - 16.00
Fattig för att man blir sjuk. Om katastrofala sjukvårdsutgifter i Vietnam
Föreläsning i samband med utställningen Mien Meo Mieng / Samtida konst från 
Vietnam.
Medverkande: Curt Löfgren, universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa 
och klinisk medicin och studierektor, Epidemiologi och global hälsa, Umeå 
universitet.
I samarbete med: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå 
universitet.

LÖR 24/10 KL 12.00 - 17.00
Konstnärssamtal / John Akomfrah
John Akomfrah berättade om sitt konstnärskap och Black Audio Film Collec-
tive samt om samarbetet med Smoking Dogs Films. Medverkade gjorde också 
Lina Gopaul och David Lawson från Smoking Dogs Films.

SÖN 25/10 KL 14.00 - 15.00
Vernissage: John Akomfrah / Vertigo Sea
Svensk premiär för John Akomfrahs nya trekanaliga filminstallation Vertigo 
Sea. Konstnären och filmskaparen John Akomfrah fanns på plats och  gav en 
presentation av sitt verk.

NOVEMBER

SÖN 1/11 KL 14.00 - 15.00
Extra visning
Museiintendent Brita Täljedal gav en extra visning av utställningen Mien Meo 
Mieng / Samtida konst från Vietnam.

SÖN 22/11 KL 14.00 - 15.00
Vernissage: Tre utställningar öppnas
Bildmuseet öppnade tre nya utställningar: The World was Flat, Julio Le Parc / 
Lumière och Nisrine Boukhari / Wanderism is a State of Mind.
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SÖN 22/11 KL 15.00 - 15.40
Kuratorsvisning / The World was Flat
Francois Boucher, en av utställningens kuratorer tillika medverkande 
konstnär, presenterade The World was Flat. På plats fanns också hans 
medkurator konstnären Lina Maria López, samt Manuela Ribadeneira 
och John Mario Ortiz som även de ingick med verk i utställningen.

TIS 24/11 KL 18.30 - 19.30
Medvetandet och hjärnan
Forskarsamtal i anslutning till utställningen The World was Flat. Denna 
gång en filosof om hur medvetandet egentligen förhåller sig till hjärnan 
och en hjärnforskare som kartlägger sambandet mellan medvetande och 
hjärnfunktioner genom hjärnscanning.
Medverkande: Pär Sundström, professor i filosofi vid Institutionen för 
idé och samhällsstudier och Johan Eriksson, forskare vid Umeå centrum 
för funktionell hjärnavbildning, Umeå universitet.

SÖN 29/11 KL 14.00 - 15.00
Sinne och minne
Forskarsamtal i anslutning till utställningen The World was Flat. Denna 
gång en luktforskare om hur vi tolkar vår omvärld via våra sinnen och en 
minnesforskare om kopplingar mellan livsstil och minne.
Medverkande: Steven Nordin, professor vid Institutionen för psykologi 
och Anna Sundström, universitetslektor vid Institutionen för psykologi, 
Umeå universitet.

TIS 29/11 KL 18.30 - 19.30
Folkmedicin och shamanism
Forskarsamtal i anslutning till utställningen The World was Flat. Denna 
gång en religionsvetare om synen på shamanism och en etnolog om 
föreställningar om kropp, sjukdom och hälsa.
Medverkande: AnnCristin Winroth, universitetslektor i etnologi vid 
Institutionen för kultur- och medievetenskaper och Olle Sundström, 
universitetslektor i religionsvetenskap vid Institutionen för idé- och 
samhällsstudier, Umeå universitet

DECEMBER

SÖN 6/12 KL 14.00 - 15.00
Visualisering och placebo
Forskarsamtal i anslutning till utställningen The World was Flat. Denna 
gång om medicinsk forskning med både mikroskopiska och holistiska 
perspektiv, om cellforskning och sanningen om placeboeffekter.
Medverkande: Ulf Ahlgren, professor vid Umeå centrum för molekylär 
medicin och Lenita Lindgren, universitetslektor vid Institutionen för om-
vårdnad, Umeå universitet.
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TIS 8/12 KL 18.30 - 19.30
Ny teknik och idén om en digital planet
Forskarsamtal i anslutning till utställningen The World was Flat. Denna gång 
en genusforskare som intresserar sig för digitaliseringen av vardagslivet och 
en idéhistoriker om ”Den digitala planeten”.
Medverkande: Finn Arne Jørgensen, universitetslektor i teknik- och miljö-
historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier och Anna Croon Fors,
universitetslektor vid Institutionen för informatik samt föreståndare vid 
Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet.

LÖR 12/12 KL 11.00 - 16.00
Pilgatans julmarknad 
Bildmuseet deltog i Pilgatans Julmarknad. Bildmuseet hade fyra pågående utställ-
ningar, bildverkstad, guidad familjevisning och försäljning i shopen. Dessutom 
organiserade studenter vid designhögskolan: Arts campus student christmas mar-
ket och Umeå Oratoriekör sjöng julsånger. 
I samarbete med: Kreativ kollektiv, Bokcafé Pilgatan, ABF och Konstnärligt 
Campus, Umeå universitet.
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Vad har du för bakgrund?
–  Jag är uppväxt i en familj med duktiga hantver-

kare, sameslöjd i generationer, på både pappas och 
mammas sida. 
Hur påverkades du av din pappa, konstnären Lars Pirak?

– Pappa målade renar, jojkade och var en stor berättare. 
Den berättade biten och att gräva bakåt i tiden har jag fått 
från honom.
Hur började dina efterforskningar om rasbiologin?

– En lärare på konsthögskolan sa ’Katarina, konst måste göra 
ont’. Då samlade jag allt som smärtade i ateljén och bjöd in åtta 
samiska kvinnor för att diskutera vilken sorg jag delade med 
dem. Strax efter träffade en av dem en kille som arbetade på 
ett arkiv, där det fanns en låda med skallmätningsinstrument. 
Vad gjorde du med lådan?

– Ägaren hade varit med på en expedition till det nordligas-
te Lappland 1923, där det visade sig att min svärfar blivit un-
dersökt av rasbiologer. Då blev instrumenten jätteladdade för 
mig och jag provade att mäta, testa och fotografera mig själv.

– Jag satte in mitt namn och mina mått i publicerade listor 
och ställde ut dem på museet i Jokkmokk. En man grät, andra 
blev illa berörda, så jag insåg att här fanns mer att ta på.
Var det då du började leta i arkivet efter Rasbiologiska insti
tutet i Uppsala?

– Jag sökte efter samiskt motstånd, men hittade inget. Men 
sedan läste jag brev till institutets chef Herman Lundborg, där 
hans hustru Thyra skrev ”om lapparna ändå vore mer medgör-
liga”. Då förstod jag och var länge arg på Herman, helt besatt.
Hur träffade du vetenskapsjournalisten Maja Hagerman?

– Vi grävde båda i Lundborgs historia. Hon arbetade med 
en bok och dokumentärfilm om hans liv så då kunde jag foku-
sera på hur det känns att tillhöra dem som undersöktes. Och 
ilskan försvann.
Var det då du kallade projektet ”Kan sorg ärvas?” 

– Ja, jag tänkte mycket på allt skrämmande rasbiologin stod 
för. Lundborg hade starka kopplingar till nazisterna och vad 
hade hänt om Sverige gått med i kriget?  

– Att bli matade med att man tillhörde en lägre stående ras 
är ett arv jag har burit med mig. Det väckte en oerhörd sorg 
och jag ville lyfta på locket.
Hur då?

– Jag for runt bland gamla människor i Jokkmokk för att för-
söka identifiera någon på fotona, vilket inte var lätt. Elsa Teilus, 

över 90 år och vän till familjen, sa först att hon inte kände till 
rasbiologerna. Men när jag visade en arkivbild på en vacker 
dam i Arjeplogskolt sa hon plötsligt ’det är ju faster Anna’! 
Vad berättade Elsa då?

– Att de fått klä av sig nakna, att hon frös, att det inte var så 
trevligt ... Många ville inte minnas, hade kanske gått med på 
detta frivilligt, kunde inte fråga på svenska och skämdes efteråt. 
Varför har du bara med bilder på Elsas faster?

– De var viktiga för mig som ingång. Jag sydde en ram till 
Anna. Tennbroderiet kommer från ett barmkläde som famil-
jen Teilus ägt i många år. Broderierna på klädet är från den 
kolt som Anna bär på fotografiet. Jag ville rama in Anna för att 
ta hem henne från arkivet i Uppsala.
Vad betyder titeln ”Nammaláhpán”?

– Ordagrant namnlös, det är vad renen kallas när han blivit 
tillräckligt gammal. Och det är det människorna i albumen 
blev, reducerade till nummer. 
Vad var svårast?

– Nakenfotona, det var otänkbart för mig att visa dem utan 
lov och återupprepa kränkningarna. Så jag fotograferade  
i stället mig själv i de nio positionerna och tecknade sedan av 
bilderna. Jag har också fjällvandrat i rasbiologernas spår och 
fotat de platser jag lyckats identifiera, vid Stora Lulevattnet. 
Berätta om ”Tomhetens källa”, med en ”isvak” av krossat glas 
och en monumental, mörk landskapsmålning.

– När mörkret faller är landskapet så grafiskt vackert. Men 
precis som på rasbiologernas tid lurar också faran här.

Birgitta Rubin
birgitta.rubin@dn.se

Född: 1965, bor i Jokkmokk.
Utbildning: Konsthögskolan 
i Umeå 2000–2005. 
Utställningar i urval: 
”Rethinking nordic colonia
lism”, Rovaniemi, Finland 
2006. ”The road of mental 
decolonization”, Tromsö, 
Norge 2008. ”Bortom 
naturlighetens skymmande 
skimmer”, Grafikens hus Ma
riefred 2012. Öppnade Bild
museets samiska satsning 
2014. Med i Maja Hagermans 
film ”Hur man räddar ett 
folk”, på SVT Play t o m 21/4.
Nominerad för: Separat
utställningen ”Nammaláh
pán” vintern 2014 på Bild
museet i Umeå, resultatet 
av tio års studier av rasbio
logiska undersökningar av 
samer, gestaltat i teckning, 
måleri, foto, installation, 
text, dokumentärt material 
och sameslöjd.

Katarina PiraK 
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Katarina  
Pirak Sikku:
Det väckte 
en oerhörd 
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Motivering: Katarina  
Pirak Sikku har grävt djupt i 
rasbiologernas galenskaper 
och historiska övergrepp  
på samerna. Hennes inifrån
perspektiv är unikt och 
 materialet  respektfullt 
 presenterat i en visuellt  
vacker, känslomässigt   
svidande och noga  genom 
arbetad utställning.

foto: beatrice Lundborg
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I dansföreställningen Made in Bangladesh berättar tolv kathak-dansare 
historien om de exploaterade klädarbetarna i Bangladesh. Verket är base-
rat på en verklig händelse och koreograferat av Helena Waldmann. Före-
ställningen ges lördagskväll och söndag på Norrlandsoperan. 

KONST. Bildmuseet i Umeå är i sär-
klass bäst på att betala ut ersätt-
ning till konstnärer i samband 
med att de ställer ut. Det visar en 
ny rapport gjord av konstnärsor-
ganisationerna KRO/KIF.
– Det är jättekul och lite överras-
kande, säger museichefen Kata-
rina Pierre. 

Granskningen gäller hur stat-
liga, regionala och kommunala 
utställningsarrangörer följder 
det MU-avtal som 2009 ingicks 
mellan staten och konstnärsor-
ganisationerna.

Poängen med avtalet är att 
konstnärer ska få en anständig 
ersättning när de ställer ut i of-
fentligt fi nansierade museer och 
konsthallar.

Den granskning som nu ge-
nomförts (MU-barometern) vi-
sar att ersättningsnivåerna 
skiljer sig rejält mellan olika in-

stitutioner. Den visar också att 
de fl esta institutioner inte följ-
der det MU-avtal som slutits och 
att de fl esta konstnärerna inte 
får någon ersättning alls när de 
visas eller producerar utställ-
ningar.

I genomsnitt går mindre än en 
procent av arrangörernas verk-
samhetskostnader till konstnä-
rerna. Bildmuseet i Umeå lägger 
motsvarande 2,4 procent av den 
totala verksamhetskostnaden 
på konstnärsersättning. Det ger 
en genomsnittlig ersättning på 
115 000 kronor per konstnär. 
Den genomsnittliga ersättning 
i hela landet ligger mellan 5 500 
och 16 000 kronor.

– Det är en viktig princip att 

betala konstnärerna för deras 
arbete, om vi ska kunna ha en 
professionell konstscen i Sveri-
ge, säger Katarina Pierre.

Att Bildmuseet är en del av Umeå 
universitet, och därmed en stat-
lig myndighet, gör det ännu vik-
tigare att följa rekommendatio-
nerna, tycker museichefen som 
är både stolt och lite överraskad 
att de ligger så högt över alla an-
dra museer. 

Närmast efter ligger National-
museum i Stockholm med 73 000 
kronor i snittersättning. Samma 
siffra för Moderna museet är 
20 000 kronor.

En trolig anledning till Bild-
museets höga ersättningsnivå 
kan ha att göra med de extra 

satsningarna under Kulturhu-
vudstadsåret. Då bjöds näm-
ligen många konstnärer in att 
skapa nya verk, och då utgick 
ersättning för både produktion, 
lön, material och visning.

– Det var en extra kraftfull 
satsning, och det har man inte 
alltid råd med, men det är också 
ett val som institutionerna gör, 
vad de vill satsa sina medel på. 
Genom att beställa nya verk bi-
drar vi både till konstnärens och 
konstscenens utveckling. Ja, det 
är bra för alla, säger Katarina 
Pierre.

Granskningen bygger på ut-
ställningsarrangörernas egna 
svar på en enkät som skickades 
ut i våras.

KARIN BERNSPÅNG

Bildmuseet bäst på att betala konstnärer

BÖCKER

László Krasznahorkai
Satantango
Översättning Daniel 
Gustafsson Pech
Norstedts

ROMAN. Korta 
meningar har 
något konstgjort 
över sig, mena-
de László Kras-
znahorkai i en 
Guardian-inter-
vju för något år 
sedan. Den klas-
siska korta meningen är sna-
rast en litterär konvention. Till 
hjälp för läsaren, möjligen, men 
det är inte alls så vi pratar. Allt-
så är han ingen vän av punkter 
och att dela upp texten i styck-
en tycks honom helt onödigt och 
fel.

Satantango, debutromanen 
från 1985, saknar således stycke-
indelning; ändå gör han bruk av 
den förkättrade punkten långt 
mer ofta här än fallet är i Mot-
ståndets melankoli från i fjol. 
Visst underlättas läsningen av 
att få texten uppdelad i kortare 
avsnitt och meningar, men av-
står ni den måttliga mödan att 
vänja er vid Krasznahorkais 
förföriskt framvällande prosa 
går ni miste om stor litteratur 
av så säreget slag att den stän-
diga Sara Danius nog snart lå-
ter höra av sig. Internationella 
Bookerpriset – tvåa i prestige – 
har han redan erövrat.

Att läsa Krasznahorkai är i någon 
mån klimatkatastrofförbere-

dande. Istadigt extrema väder-
förhållanden råder. Byn i Sa-
tantango är utsatt för oavbrutet 
regnande som gör den tidigare 
salta, förtorkade och spruckna 
jorden till ett stinkande lerhav. 

Inte bara i det avseendet är byn 
drabbad. ”Anläggningen” lig-
ger övergiven och folket har 
hamnat i tröstlös väntan och 
ovisshet. ”Dom sitter kvar där, 
precis på samma lilla skabbiga 
pall och slevar i sig potatisgry-
ta om kvällen utan att fatta vad 
som har hänt.”

Så formulerar sig bondfång-
aren och upptågsmakaren Iri-
miás för sin hunsade vapendra-
gare Petrina om det förmodade 
läget. De två har tidigare vistats 
i byn och ryktet om att de gju-
tit döden måste vara överdrivet 
för nu sägs de vara på väg tillba-
ka. I spänd förväntan på frälsa-
ren Irimiás återkomst gestaltas 
bylivet utifrån några av karak-
tärernas isolerade perspektiv. 
Överblick har ingen. Alla tycks 
snärjda likt fl ugor i ett nät som 
osynliga spindlar hos krögaren 
vävt över tillvaron. Det envisa 
regnandet alstrar förruttnel-
sekänslor över den utmattan-
de halvskugga byn ligger ned-
sänkt i.

Miljön minner om fi lmen Stalker 
och även på andra sätt väcks 
Tarkovskijassociationer. Det 
dova mullret av en annalkan-
de apokalyps inte minst. Till 
skillnad från demonregissören 
kryddar dock Krasznahorkai 
sin brygd med burlesk humor.

Där sitter den avdankade dok-
torn vid köksfönstret ivrigt spa-
nande efter varje rörelse under 

fl itigt inmundigande av frukt-
brännvinet han hinkar ur sina 
damejeanner. 

Ett hallucinatoriskt kapitel 
fångar förståndshandikappa-
de Estikes kaotiska irrfärd till 
änglarna genom självmord med 
råttgift. Brodern Sanyi har lärt 
henne metoden och så rå är sti-
len, så grovt förödmjukar han 
henne att man som läsare stud-
sar till över en plötslig ömsint-
het: ”när Estike var sjuk tillät 
Sanyi att hon kom över till ho-
nom i järnsängen, att hon om-
famnade honom och sedan som-
nade där.” 

Fru Schmidt är byns femme fatale 
och föremål för karlarnas trån-
sjuka blickar. Under en vild-
sint afton, natt och morgon på 
krogen kalkylerar var och en 

av männen sina chanser, som 
i den fl ödande spritens följder 
övergår i fysiska närmanden 
under otyglad tangodans. Nog 
har en och annan släppts in till 
fru Schmidts gemak, men när 
Irimiás kommer på tal genom-
fars hon av en upphetsning så 
djup att allt annat mansfolk blir 
till kapuner i hennes ögon.

Inte bara fru Schmidt utan 
hela bymenigheten faller i far-
stun för denne ”de hopplösa si-
tuationernas och de hopplösa 
människornas herde”. 

Efter att i morgonkulan ha 
äntrat krogen och satt liv i det 
över krogborden snarkande pa-
trasket håller Irimiás ett benå-
dat tal av imponerande retorisk 
resning som lockar hela högen 
hals över huvud med på en osä-
ker exodus.

Ingen anar Irimiás sanna identi-
tet som ombud för säkerhetspo-
lisen, där han dock är till mer 
bekymmer än hjälp. Tvättandet 
av hans tarvliga rapporttexter 
ger sysselsättning i dagar åt 
myndighetens notarier. 

”Korkat, storpattigt kjoltyg” 
om fru Schmidt måste änd-
ras till ”mentalt omogen per-
son med en fäbless att fram-
hålla sina kvinnliga attribut” 
och så vidare. Redan 1985 synes 
den ungerska censuren ha fal-
lit i slummer då den här sortens 
pinsamheter om säkerhetspoli-
sen kunde passera.

Inte bara om Turinhästen har 
László Krasznahorkai samarbe-
tat med regissören Béla Tarr. 
1994 gjorde de en fi lmatisering 
av Satantango. Når den svart-
vita skapelsen upp till bokens 
suggestiva kraft sitter jag tvek-
löst av de sju och en halv tim-
marna som fi lmen varar.

Ser den gärna om och om 
igen.

TOMMY SUNDIN

Suggestiv och säregen prosa 
väller �ör�öriskt fram

Den som avstår mödan att vänja sig vid författaren László Krasznahorkai 
förföriskt framvällande prosa, i debutroman Satantango, går miste om 
stor litteratur av säreget slag.  FOTO: HARTWIG KLAPPERT

Till skillnad 
från demon-
regissören 

Tarkovskij kryddar 
Krasznahorkai sin 
brygd med 
burlesk humor.

– Ska vi kunna ha en professionella 
konstscen i Sverige så måste konst-
närerna få betalt för sitt arbete. 
Det är en viktig princip, säger Bild-
museets chef Katarina Pierre.  FOTO: 

ABEBE ASRES
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Scenkonstverket inbjuder till en enad front mot den förtryckande 
makt och de konservativa vindar som är verkligheten idag.

Nasim Aghili om scenkonstverket Vahák, Ögonblicksteaterns nya storsatsning med premiär i juni. Nasim Agihili regisserar verket och för nyskriven musik svarar Karin Dreijer. Pjäsen gestaltar hur det 
homofoba och koloniala våldet samspelar, med queera röster från både Iran och Sápmi. Läs mer i fredagens VK, där en intervju med Nasim Aghili publiceras.
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Jag tänker att 
trollen forfarande 
kan finnas men att 

vi är så upptagna av andra 
saker så vi missar den 
dimensionen. KULTUR. Var satsningen på samer 

under 2014 lyckad? Den frågan 
besvarades av en panel i går med 
ett bestämt: Jodå, Umeå har skött 
sig betydligt bättre än staten.

En av de mer omdiskuterade de-
larna under kulturhuvudstads-
året skulle avhandlas i går på 
Bildmuseet. Att den samiska 
kulturen fi ck en så framträdan-
de roll under 2014 väckte reak-
tioner. Många människor anser 
att samerna exotifi erades, med-
an andra yrvaket undrat vad 
samer har med Umeå att göra.

Så när samtalsserien Arena 
Kulturhuvudstaden tog upp frå-
gan var det för att höra hur det 
till sist blev.

Medverkade gjorde bland 
annat två representanter från 
samiska organisationer: El-
lacarin Blind från Svenska Sam-
ernas Riksförbund och Michael 
Lindblad, ordförande i Såhkie 
– Umeå Sameförening. De har 
båda varit inblandade i året och 
var nöjda.

– De tidigaste texterna var 
inget vidare, det var oerhört ro-
mantiserat. Sedan dess har det 
varit en process och jag påtala-
de vikten av förankring i det sa-
miska samhället, säger Michael 
Lindblad.

– Vi ger kredd till Umeå för att 
de tog på sig ledartröjan. Umeå 
har gjort mer för det samiska än 
vad staten har gjort.

Ellacarin Blind blickade framåt:
– Umeå kommun ska ta till 

vara alla samiska projekt som 
har pågått. Jag tror att Umeå 
kan vara en inspiration för an-
dra kommuner i Norrland.

Problemet som alla betonade 
är att det fi nns en stor okunskap 
kring samisk kultur i det svens-
ka samhället. Michael Lindblad 
menade att om det här hade va-
rit Norge hade det sett annor-
lunda ut, där har man kommit 
längre i rättighetsfrågor. 

En tredje deltagare i pane-
len var Fredrik Lindgren, den 
konstnärlige ledaren för Umeå 
2014. Han såg okunnigheten 
hos många utländska journa-
lister.

– Det har varit många märk-
liga frågor. Att det fi nns okun-
skap i Umeå är en sak, men i 
Centraleuropa är den enorm.

Han poängterade också att 
inget projekt med samisk an-
knytning har fått avslag. 

Panelens fjärde deltagare var 
Anne Heith, docent i litteratur-
vetenskap, som skriver om Bild-
museets satsning på åtta samis-
ka konstnärer som fått ställa ut 
under året.  

– Jag är odelat positiv till Bild-
museets satsning. Det har varit 
en bra blandning med represen-
tanter från olika delar av Sap-
mi. Michael Lindblad höll med 
och underströk att det är lätt 
att samarbeta med Umeås kul-
turliv.

Just som samtalet skulle avslutas 
gick mikrofonen till Inge-Bert 
Täljedal, den före detta rektorn 
för Umeå universitet. Han kon-
staterade att ingen kommente-
rade ILO 169, konventionen om 
ursprungsfolk och stamfolk som 
Sverige ännu inte har godkänt. 

– Om det fanns en genuin so-
lidaritet med samerna skulle 
kommunfullmäktige kunna ut-
tala sig att man ställer bakom 
konventionen. 

Kulturnämndens ordförande 
Tomas Wennström (S) svarade 
lite irriterat att man avvaktar.

– Ska man göra det ska man 
göra det seriöst.

Michael Lindblad höll med In-
ge-Bert Täljedal, men tillade:

– På den samiska sidan är vi 
ganska luttrade.

LARS BÖHLIN

Samer nöjda med 
Umeå under 2014

John Holmvall jobbar ofta framför köksfönstret hemma i sin etta Väst på stan i Umeå.

Katarina Pirak Sikku var en av de samiska konstnärer som ställde ut på 
Bildmuseet under 2014. En satsning som fi ck beröm.  FOTO: PER A ADSTEN

Michael Lindblad, ordförande i 
Umeå sameförening, är rätt nöjd 
med kulturhuvudstadsåret.

FOTO: ABEBE ASRES 
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 ■ Kulturkollen!
På radions P2 uppmärksammades i går kväll den nyligen avlidne dirigen-
ten Gustaf Sjökvist med ett specialinsatt program. I minnesprogram-
met, som ligger kvar på Sveriges radios hemsida, hörs bland andra sopra-
nen Susanne Rydén och organisten Mattias Wager berätta om Sjökvist. 

SAMLINGSUTSTÄLLNING. En ny generation samtidskonstnärer 
ger inblick i ett land som länge varit slutet – på Bildmuseet görs 
under våren en ny konstnärlig belysning av Kuba.

Kuba med ny konstnärlig blick 

KONST. – Att ha ett nationellt 
tema är inte så vanligt, men de 
speciella förhållanden som rå-
der på Kuba gör att det känns 
legitimt och relevant, säger Ce-
cilia Andersson museiintendent 
på Bildmuseet. 

Det var vid ett besök på konst-
biennalen på Kuba 2012, som 
hon såg ett frö till en blivande 
utställning i det nya stråk som 
då kunde skönjas i samtidskon-
sten  

– Jag mötte en otroligt aktiv 
och levande konstscen där en ny 
fas av systemkritik hade inträtt, 
mer direkt än den tidigare mera 
poetiska och kuvade samhälls-
kritiken. 

På plats var vid tillfället också 
Keith Wallace från Belkin Art 
Galleri i Vancouver, som då för-
de samtal med kubanske konst-
nären och curatorn Antonio Eli-
gio om ett liknande projekt och 
det möte som uppstod resulte-
rade i den gemensamma sam-
lingsutställning som till helgen 
öppnar på Bildmuseet.

Antonio Eligio, ”Tonel”, som till-
sammans med Keith Wallace 
curerat utställningen, har sin 
konstnärliga skolning och bas 
på Kuba, där han sedan 1970-ta-
let drivit ett eget konstnärskap, 
bland annat som satirtecknare, 
parallellt med en verksamhet 
som konstkritiker och debattör. 

Kring 2006–2007, menar To-

nel, märks ett skifte – hur en 
yngre generation blev mer syn-
lig och ett nytt dokumentärt se-
ende kunde noteras inom konst-
närskåren. Samtidigt tog olika 
estetiska och tekniska uttryck 
klivet över till en ny generation 
– det blev, förklarar han, mera 
naket.

– Man refl ekterade mer över 
samtidsfrågor, men med en ny 
känslomässig distans. Den nya 
generationen konstnärer gick 
in mer som observatörer och 
den personliga insatsen var inte 
lika hög. 

Utställningens fj orton medver-
kande konstnärer är bosatta i 
Havanna och fl ertalet represen-
terar den yngre generationen. 
Titeln, The spaces between, re-
fererar till generationsklivet i 
samtidskonsten, men utforskar 
också andra teman av mellan-
rum, som klivet för konstnären 
ut mot marknadsekonomi i en 
ny ekonomisk kubansk verk-
lighet, spänningen mellan ur-
banitet och landsbygd, eller fö-
reställningar om det förfl utna 
och framtid.

Ett fl ertal av verken tar av-
stamp i historiska skeenden, 
som Ricardo G. Elias verk Torrt 
guld, en dokumentation av läm-
ningarna efter den utdöende 
sockerindustrin och försöken 
till omställning, eller Eduar-
do Ponjuán González målning-

ar, som utgår från affi sher och 
skyltar från 1960- och 70-talen 
med revolutionär politisk pro-
paganda. 

”Dona tu sangre”, lyder bud-
skapet på ett av verken – en upp-
maning att bidra till landets ge-
mensamma sjukvård genom att 
ge blod – i form av en målning, 
menar Tonel, ges budskapet en 
estetiskt förhöjd skönhet samti-
digt det sätts i nytt ljus.

– Det framstår mer som en or-
der, kan man tänka.

Ett nytt element i samtidskon-
sten, berättar Tonel, är en åter-
gång till naturen, vilket Juan 
Carlos Aloms fotoprojekt kring 
gamla medicinalväxter ger ex-
empel på. Samma konstnär 
knyter också an till kubansk 
fi lm- och musiktradition i vi-
deoverket Havannasolo, som 
korsklipper dokumentärt och 

poetiskt i en vandring där ett ti-
otal musiksolon spelats in från 
svarta musiker runtom i staden.

Kring glappet mellan den 
akademiska världen och övri-
ga samhället rör sig duon Celia 
– Yuniors installation Anteck-
ningar på is, ett verk där rubri-
ker på olika humanvetenskapli-
ga arbeten projieras på väggen 
ovanför högar med fysiska av-
handlingar.

– En enorm kunskap alstras 
inom universitetsvärlden, som 
borde vara extremt angelägen 
för samhället i stort, till ex-
emple om gayfrågor, religion, 
folkhälsa – men det fi nns ing-
en brygga för att ta kunskapen 
vidare ut till folket, de viktiga 
strukturerna saknas, säger To-
nel.

Utställningen presenteras på Bild-
museets tredje och fjärde plan 
och öppnar på söndag. Inviger 
gör Tonel, tillsammans med Ce-
cilia Andersson. Under vernis-
sagedagen presenteras också en 
performance av en av de med-
verkande konstnärerna, Lazaro 
Saavedra González, Att dö fri.

– Den har en koppling till Er-
ich Fromms paradoxala logik 
och handlar om den absoluta 
relativiteten i livet och döden, 
säger Saavedra González.

SARA MEIDELL

Ur Ricardo G. Elías fotoprojekt Oro 
seco, Torrt guld, som utforskar den 
döende sockerindustrin.
FOTO: MICHAEL R. BARRICK

Lazaro Saavedra González medverkar utöver med sin per-
formance med ett antal videoverk. 

Under de senaste 15 år har Antonio Eligio vistats mer utanför än i Kuba, men genom egna utställningar och som kritiker och de-
battör behållit en professionell kontakt med landets konstscen. I bakgrunden verket Anteckningar på is av konstnärsduon Celia 
– Yunior.                       FOTO: PER A ADSTEN

The spaces 
between pre-
senterar 14 
konstnärer ba-
serade i Ha-
vanna.
Utställningen 
är producerad i 
samarbete mel-
lan Bildmuseet 
och the Morris 
and Helen Bel-
kin Art Galley i 
Vancouver.

Till utställningen 
hör en ny kata-
log med texter 
av Keith Wal-
lace, Antonio 
Eligio och Cecilia 
Andersson.

Vernissage på 
söndag kl. 14, 
kl 15 visas per-
formancever-
ket Att dö fri, av 
Lazaro Saavedra 
González. 
Utställningen vi-
sas till 31 maj.

 ■ Ver-
nissage 
på sön-
dag

Den nya 
genera-
tionen 
konstnä-
rer gick 
in mer 
som ob-
servatö-
rer och 
den per-
sonliga 
insatsen 
var inte 
lika hög. 
Antonio Eligio, 
curator, om det 
skifte som ägde 
rum i mitten av 
2000-talet.
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SELFIERAD VARDAG. 
Ni där på andra sidan 
rutan i Bildmuseets 
glasholk – det här 
handlar egentligen 
inte om er. Ni får bara 
ofrivilligt exemplifi era 
fenomenet att allt ska 
dokumenteras. 

Egentligen är ni ett 
dåligt exempel. Jag 
tänker liksom mer på 
det hejdlösa fotandet 
av oss själva, våra 
ungar, husdjur, på fi k 
med fi naste bästa XX, 
träningspasset, lunchen 
och raw foodbollarna. 
Och ja, jag hör hur glas 
krossas ... man ska inte 
kasta sten i glashus. 
Mina fl öden är fulla av 
en söt unge. 

Måste våra liv selfi eras 
för att betyda något? 
När man ser någon 
fl änga runt på en ut-
ställning med mobilen 
uppsträckt i luften och 
tar självporträtt med 
verken som bakgrund 
kan man inte annat än 
undra. Eller en medel-
ålders muskelknutte 
på hundpromenad 
som hukar oftare än sin 
kopplade vän för att 
tillsammans med 
jycken – klick – ta en 
bild. Om och 
om igen. 

  bekräftar våra liv

hanna.eriksson@vk.se  090–17 60 71

Hanna Eriksson
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Konstelever ställer ut i Umeå
UMeå
I utställningen ”Between the Devil 
and the Deep Sea” visar 14 studenter 
från Konsthögskolan i Umeå resulta-
tet av fem års studier. Anna Hillbom 
från Gällivare visar poetiska scenarier 
och Oscar Mega Männikkö, Vittangi, 
en pågående undersökning av sub-
kultur på avlägsna platser.

På två våningar i Bildmuseet  
presenteras ett brett spek-
trum av idéer och uttryck, 
performance, skulptur, foto-
grafi, teckning, måleri, ljud- 
och videoverk. Utställnings-
titeln Between the Devil and 
the Deep Sea, som öppnade 
i lördags, refererar till tiden 
mellan studenternas konst-
utbildning i fri konst och star-
ten på deras professionella  
karriärer, men anger också 
de osäkra villkor vad gäller 
inkomst och arbetsmöjlig- 
heter som många konstnärer 
lever med.

– Vi utbildar konstnärer 
som, med kreativitet, bidrar 
till ett demokratiskt system. 
Samtidigt är det en märklig  
känsla att arbeta med en 
akademisk utbildning som 

resulterar i ett yrke som det 
egentligen inte finns någon 
arbetsmarknad för, säger 
Swetlana Heger, konstnär 
och professor vid Konsthög-
skolan i Umeå.

I examensutställningen kom-
menterar avgångsstuden-
ten Jonas Westerlund fram-
tidsutsikerna i projektet The 
Volunteer Host. Som volon-
tär museivärd utforskar han 
mötet med betraktaren som 
uppstår.

– Det kanske slutar med att 
jag får arbete här på Bildmu-
seet, säger han med glimten 
i ögat.

Textila influenser är åter-
kommande inslag, liksom 
måleri, skulptur och stort 
engagemang för olika frågor. 

Varför så mycket textil då kan 
man undra? Kanske bottnar 
detta i den starka, svenska 
textil/designtraditionen och 
förhållande till hemmet och 
det mjuka, mysiga.

Anna Hillbom från Gällivare 
arbetar med textil, trä och 
rörlig bild med önskan att 
locka fram inneboende kva-
liteter och mystik. Hennes 
tredelade verk Trust and Gra-
vity, Blood and Warmth och 
Rhythm of Certainty framkal-
lar poetiska associationer till 
natur och liv i Norrbotten. 

Oscar Mega Männikkö från 
Vittangi visar det fotobase-
rade verket Pour Out a Little  
Liquor. Via sina bearbetade 
bilder tagna i Kiruna, Sop-
pero, Luleå, Umeå och Stock-
holm ger han en spännan-
de inblick i atmosfärer och 
stämningar från under-
groundkulturen och avskil-
da platser som få känner till. 
Han visar även en film med 
en cover på en 2Pack låt. Hans 
självporträtt ”Vargpojke” har 
blivit till affisch för examens-
utställningen på Bildmuseet.

– Det är Nåjden i mig som 
kommer fram, sökandet efter 
mitt ursprung.

Yvonne rittvall

FAKtA
●Utställningen öppnar 16 maj och pågår till 31 maj. 4 juni 
visas examensutställningen på Galleri Andersson Sandström 
i Stockholm.
●Medverkar i utställningen gör: Benjamin Andersson, Samuel 
Andersson, Loes Degener, Joakim Friberg, Anna Hillbom,  
FunnyLivdotter, Oscar Mega Männikkö, Douwe Mulder, Erik 
Nilsson, Ann-Catrin Olsson, Varg Strande, André Talborn,  
Jonas Westerlund, Katrin Westman.

Konstuställning. Oscar Mega Männikkö från Vittangi är en av 
de avgångselever som ställer ut sin konst i Umeå. 
 Foto: Yvonne Rittvall

"
Jag söken 
sinnrika 

uttryck för min 
smärta; tillsam-
mans blir de en  
hel litania av mot- 
satser. 

Johann Wolfgang von  
Goethe, ur Unge Werthers 

lidanden

Johann Wolfgang von 
Goethe 

Armando Iannucci ska 
skriva och regissera en sa-
tirisk film om den sovjetis-
ke diktatorn Josef Stalins 
död, skriver Variety.

”The death of Stalin” ut-
spelas i mars 1953 och skild-
rar de sista dagarna i Stalins 
liv och det kaos som sedan 
drabbade regimen efter 
diktatorns frånfälle. Den 
bygger på en serieroman av 
Fabien Nury. Inspelningar-
na ska börja nästa år.

Iannucci känd som ska-
pare av serien ”Veep” med 
Julia Louis-Dreyfus i huvud-
rollen, men lämnade pro-
duktionen.

Han är också gjort den 
politiska satiren ”The thick 
of it” för brittisk tv och ”In 
the loop” med bland andra 
James Gandolfini. (TT)

Stalins död  
blir film

Armando Iannucci. 
 Foto: Peter Kramer/TT

Danscentrum stödjer idén om Dansens Hus

Danskonsten har sen länge 
lyckats utvecklas i Norrbot-
ten trots tunn infrastruktur. 
Man kommer dock bara så 
långt som möjlighet ges. På 
sistone har flera koreogra-
fer och utövare flyttat tillba-
ka till bland annat Luleå, för 
tron på danskonsten i Norr-
botten, framför allt på grund 
av det konstruktiva och star-
ka beslutet att bygga ett Dan-
sens Hus. Detta hus, detta 
kreativa center och avgöran-
de mötesplats för alla som 
vill ha med samtida dans att 
göra, som skulle vara det nav 
som behövs för att dansen 
ska kunna spridas även regi-
onalt, tar man nu bort. Har 
man sett över konsekvenser-
na av vad samhället förlorar 
när hela idén om ett Dansens 
Hus försvinner? En konst-
form i framkant som samspe-
lar med andra, en glädjekälla 
för tusentals utövare och vitt 
skilda publikgrupper, för häl-
san och för att skapa ett ännu 
attraktivare klimat att vistas 
i. Listan kan göras lång men 
det vore synd om nu upp-

byggnaden och utveckling-
en av konstformen stoppas. 

 
Det påverkar även övriga Sve-
rige vad som görs för dansen 
i Norrbotten.  Det väcks ett 
hopp inom det professionel-
la danslivet och hos alla som 
är kulturintresserade, när en 
region vågar satsa. Allas ögon 
vänds dit. Om regionen sat-
sar, så gör också staten det. 
Det skulle kunna hända nu. 
Det finns utövare som kan 
befinna sig både längre och 
kortare perioder i residens 
och på turné, och kanske flyt-
ta sin verksamhet till Norr-
botten. Likaså finns det natio-
nella dansinstitutioner som 
gärna skulle gästspela. Det 
behövs dock en mottagare. 

Danscentrum, som verkar för 
den professionella fria dan-

sen, har just fått ökade resur-
ser, om än små, för att kunna 
utöka daglig träning för upp-
rätthållande av den professi-
onella danskonsten i norra 
Sverige. Men Danscentrum, 
Dans i Nord, liksom andra 
dansinstanser behöver den 
motor ett Dansens Hus skul-
le innebära i Norrbotten.

 
Ett hus utformat för just 
danskonsten, med special-
kunskap om den, där profes-

sionella gästspel kan visas, 
där lokala, nationella och  
internationella utövare kan 
repetera och skapa, med  
närhet till annan kulturell  
infrastruktur – skapar ett  
engagemang även publikt. 
Det är också efterlängtat av 
övriga Sveriges kulturliv. 
Inom dansen är mer än hälf-
ten av alla utövare ”fria” och 
mycket rörliga. De kommer 
– om det finns en mottagare. 

Detta handlar inte om något  

exklusivt för endast en stad. 
Tvärtom. Det är med ett Dan-
sens Hus i Luleå, som möjlig- 
heterna att sprida dansen 
över hela regionen och se till 
att dans skapas på flera plat-
ser, ökar maximalt. Nu finns 
chansen. Vi hoppas ni som nu 
beslutar om detta tar den! 

Danscentrum
Hellen Smitterberg,  

ordförande i Danscentrum,
lollo Moberg, verksamhets-

ledare i Danscentrum

" 
Har man sett 
över konse-

kvenserna av vad 
samhället förlorar 
när hela idén om  
ett Dansens Hus 
försvinner?

Kritiska. Danscentrum ifrågasätter om landstinget sett över konsekvenserna av att lägga ner 
planerna på Dansens hus. Foto: Petra Isaksson

Danscentrum ställer sig bakom ett 
Dansens Hus i Luleå och önskar, 
liksom fler inom dansvärlden, att 
denna satsning inte tas bort. 

Debatt

Norrbottens-Kuriren
2015/05/18
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Mitt hopp och min dröm är att påven Franciskus inte bara erkänner och 
välsignar mig som konstnär utan bjuder in mig till Vatikanen.

Konstnären Andres Serrano som bland annat gjort ”Piss Christ” tycker att han verkar i en religiös tradition.
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ANTOLOGI. Om våta sexuella 
drömmar, onani och egna erfaren-
heter. Om kåtheten men också 
om att inte ha sex formulerar sig 
40 unga kvinnor i antologin Sex-
journalen.
Karolina Hansson och Elina Pahn-
ke, har sammanställt texterna 
som inte tidigare funnits.

– Vi vill att tjejerna som läser 
boken ska känna att de får be-
stämma själva om hur de vill 
ligga och att deras första möte 
med kåtheten inte är skamfylld, 
säger Elina Pahnke.

Hon och Karolina Hansson 
utgår delvis från sina egna er-
farenheter och bristen på före-
bilder och böcker där de inte 
känner igen sig. Ingen av dem 
hittade något att läsa om hur 

man som ung tjej skulle få ut 
något av sex.

Visserligen står de unga kvin-
norna ofta i fokus i den allt mer 
sexualiserade tillvaron, men be-
rättelserna är aldrig ur tjejer-
nas egna perspektiv.

– Vi vill få ner det på en till-
gänglig nivå av tjejer för tjejer. 
Det ska vara rakt på, säger Ka-
rolina Hansson.

Via Elina Pahnkes blogg fi ttjour-
nalen efterlyste de texter, ”Ge 
oss en positiv bild av sex, tack” 
löd uppmaningen. Dessutom 
tillfrågades andra att skriva 
och därefter gjordes ett urval 
där ungefär hälften av texterna 
kom med. 

Den språkliga kvaliteten skif-
tar liksom ämnena. Högt blan-

das med lågt, men viktigast är 
att de är tjejernas egna ord som 
får utrymme.

– Det är viktigt att alla får 
behålla sin egen röst och egna 
kärna. Vi ville bort från det fi na 
språket och ner i deras egen fe-
beryra, säger Karolina.

Huvudtanken är att peppa och 
göra läsarna starkare.

– Att man dessutom blir kåt 
när man läser den är en jätte-
bonus, säger Elina, som till-
sammans med Karolina tror att 
deras insats är början på en för-
ändring.

– Om 20 år är det förhopp-
ningsvis en ickefråga hur unga 
tjejer ska hitta sin lust.

KARIN BERNSPÅNG

Tjejers makt över sin kåthet

– Vi tycker det var viktigt att tjejer hitta vägar till sin lust, säger Elina 
Pahnke, som tillsammans med Karolina Hansson gett ut Sexjournalen. 

BILDERBOK. De letade men hit-
tade ingen bok om död och sorg 
så som de ville berätta om det. I 
helgen fi ck Karin Saler och Siri Ah-
med Backström pris för sin bilder-
bok Dom som är kvar.

När Karin Saler, med egna erfa-
renheter av döden på nära håll, 
skrivit sin sparsmakade och ta-
lande text om vad sorgen gör 
med en familj som förlorat nå-
gon behövde hon någon som sat-
te bilder till berättelsen.

Siri Ahmed Backström hade 
barn på samma förskola och när 

hon läst ville hon vara med. Tex-
ten var väldigt öppen för vad bil-
derna skulle föreställa.

Siri ritade, de möttes och tillsam-
mans mejslade de samma berät-
telsen Dom som är kvar.

– Jag har inte jobbat så kon-
kret men när jag upptäckte 
bilderboken som genrer blev 
jag särskilt intresserad av de 
som tog upp svåra saker, säger 
hon.

Bilderboken är till för både 
barn och vuxna och den här är 
gjord för att en vuxen ska läsa 

och sedan utifrån den prata med 
barnen.

– Det är som en tröstebok och 
möjlighet att umgås med sin 
sorg, säger de, som är mycket 
glad över utmärkelsen Snöbol-
len för Sveriges bästa bilderbok 
2014.

– Jag är jättestolt över ett så 
fi nt pris, säger Siri Ahmed back-
ström.

– Det är fantastiskt att det som 
har varit ett stort trauma i mitt 
liv nu ger så mycket glädje, sä-
ger Karin Saler.

KARIN BERNSPÅNG

Angelägna bilder av sorg

POLITIK. – Vänstern är tillbaka i Eu-
ropa.
Med triumf i rösten inledde Kajsa 
Ekis Ekman sin agitation.

De fl esta programpunkterna på 
Littfest består av att två eller 
fl er personer sitter och diskute-
rar. Där bröt Kajsa Ekis Ekman 
mönstret då hon ställde sig en-
sam på scen för att framföra sitt 
budskap. 

Men så var hon också laddad 
med både fakta och åsikter. Hon 
pratade i 45 minuter men kun-
de säkert ha hållit på den dubb-
la tiden.

Att hon inte har något säll-
skap på scen innebär att ingen 
säger emot henne, men å andra 
sidan är det inte många inter-
vjuare som på allvar argumen-
terar mot sina författare. Bättre 
att låta Kajsa Ekis Ekman hålla 
tal på egen hand.

Utgångspunkt var hennes bok 
Skulden: Eurokrisen sedd från 
Grekland, och hon slog direkt 
fast att den radikala vänstern 
kom tillbaka söndagen den 25 

januari då Syriza vann valet i 
Grekland.

– Vi vet att Spanien kommer 
att följa efter, så det är väldigt 
spännande det som händer just 
nu, säger Kajsa Ekis Ekman 
som menar att situationen i 

Spanien gör att högern där är så 
oförsonlig i att hjälpa den gre-
kiska regeringen. 

 Enligt Kajsa Ekis Ekman har 
norra Europa gått vinnande ur 
fi nanskrisen och det är där som 
högerpopulismen har etablerat 

sig medan södra Europa har sett 
en radikal vänsterrörelse som 
snarast liknar den som fi nns i 
Sydamerika. 
    Det innebär ett folkligt enga-
gemang som fått en politisk or-
ganisering. Båda är viktiga. Har 
man en folkrörelse men inga 
partier kan det gå som i Turkiet 
där protesterna inte gav någon 
effekt. Om du däremot har par-
tier men ingen folkrörelse förlo-
rar ideologin. 

Det senare exemplet med par-
tier som tappar ideologin gav 
hon inga exempel på men det 
känns som ett problem för allt 
fl er partier i vår närhet.

Att de folkliga protesterna skul-
le ge politiska framgångar var 
dock ingen självklarhet i Grek-
land. Kajsa Ekis Ekman teck-
nar en bild där Grekland efter 
fi nanskrisen styrdes av mejl 
från Bryssel och Berlin som be-
ordrade enorma nedskärningar 
vilket i sin tur gav upphov till 
generalstrejk och stora demon-
strationer. Vänstern var dock 
splittrad i många partier och 

protesterna kunde ha runnit 
ut i sanden. Men något hände. 
Människor tog över sina arbets-
platser när företagen gått i kon-
kurs, och insikten spreds om 
att det gällde att stå emot. Det 
låter kanske som en slump men 
handlar om att acceptera krisen 
eller våga ta initiativ. 

Kajsa Ekis Ekmans beskrivning 
av stödet till Grekland är också 
enkel:

– Totalfi asko. Nordeuropa har 
räddat de egna bankerna, inte 
Grekland. 

Så vad är det som har hänt? 
Enligt Kajsa Ekis Ekman är 

EU skapat för kapitalismen. Sta-
ter och kapitalet smälter sam-
man och det handlar inte läng-
re om att lobbyister uppvaktar 
politikerna. I stället sitter före-
tagen vid samma bord som poli-
tikerna och pratar ihop sig om 
olika lösningar. 

Och där avrundar hon sin vas-
sa agitation:

– När kapitalister får fria hän-
der faller systemet sönder.

LARS BÖHLIN

Staten och kapitalet smälter samman  

Kajsa Ekis Ekman matade på med vad som hänt i Europa efter fi nanskri-
sen.   FOTO: ANNA-KARIN DRUGGE 

Siri Ahmed Backström och Karin Saler fi ck i helgen bilderbokspriset Snö-
bollen för Dom som är kvar. Originalbilderna till berättelsen om sorg visas 
på Bildmuseet fram till den sista augusti.

Västerbottens-Kuriren
2015/03/16
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 ■ Kulturkollen!
Skuggteaterns föreställning I am not a girl medverkar på Scenkonst-
biennalen i Malmö 26-31 maj. För den som inte hunnit se den hyllade fö-
reställningen om transpersonen Andreas Bruce, som levde i Sverige på  
1800-talet, fi nns i dag chansen att se den i Umeå, på Klossen, Ålidhem.

KONST
Between the devil and the 
deep sea
Konsthögskolans master-
utställning
Bildmuseet
Visas till den 31 maj

EXAMENSUTSTÄLLNING. ”I don´t 
want you, but I´d hate to lose you 
– I should hate you but I guess I 
love you”, så lyder ett par strofer 
i jazzdängan Between the devil 
and the deep blue sea – ibland 
ställer livet oss inför val mellan 
två onda ting. 

När konsthögskolan lånar ti-
teln till årets masterutställning 
är det förstås den pressade posi-
tionen mellan utbildning och yr-
kesliv som åsyftas. Som profes-
sor Swetlana Heger konstaterar 
vid pressvisningen på onsdagen; 
vi sänder ut konstnärer för nå-
got så fundamentalt som att bi-
dra till ett demokratiskt sys-
tem, samtidigt är det en märklig 
känsla att arbeta med en akade-
misk utbildning till ett yrke som 
det egentligen inte fi nns någon 
arbetsmarknad för. 

För att förbereda för en yr-
kesvardag har det därför blivit 
mycket hands-on-arbete, för-

klarar hon vidare, exempelvis 
skolning i skilda utställnings-
sammanhang, liksom ett stän-
digt nötande av en ekonomisk 
förståelse av konstvärlden.

Ofta, säger hon, får hon höra 
att ”Swetlana, hon pratar alltid 
ekonomi”, men konstaterar vi-
dare allt man som konstnär gör 
påverkas av den sfären; mark-
nad, yrkesvillkor, livsutrym-
me.

I yrkesvillkoren tar masterstu-
denten Jonas Westlunds ar-
bete sin utgångspunkt, när 
han i  performanceverket The 
 Volunteer Host går in från 
annan plats än utställarens 
i utställningsrummet, som 
utställningsvärd för sina studie-
kamraters verk under visnings-
perioden – en kommentar, möj-
ligen, till de framtidsutsikter 
som förutspår att 80 procent av 
de konsthögskoleutbildade inte 
kommer att ha konstnärskapet 
som yrke.

Kring ekonomisk tillväxt och 
kvantifi ering har Loes Degener 
och Douwe Mulder tillsammans 
skapat ett tredelat verk. Det för-
sta fi nns i entrén till Bildmuse-
et, ett verk där där besökssiffror 
från Bildmuseet jämförs med 
Youtube-visningar, en blink-
ning till diskussionen om kultur 

och (ekonomisk) mätbarhet; blir 
kulturen större ju fl er som besö-
ker den? På plan 6 fortsätter de 
med bland annat en kommentar 
kring ekonomisk effektivitet, 
en enrom fönstermålning med 
mönster i botten som lånats från 
Schweizisk forskning om hur 
man skapar fågelsäkra bygg-
nader – ovanpå det, en sprayad 
uppmaning riktad utåt, mot EU 
och USA: ”STOP TTIP”. 

Detta ilsket röda utrop är ett po-
litiskt explicit undantag i en 
annars påtagligt opolitisk ut-
ställning, åtminstone sett till 
mer direkt adresserad insti-
tutions- eller systemkritik. 
 Engagemang, temperament och 
driv saknas inte, men  intresset 
söker sig mellan stämningar 
och känslor, form och materi-
al, temperaturer och volymer, 
snarare än ut i dagspolitiken el-
ler de stora samhällsfrågorna. 
Konstnärerna hoppar inte hel-
ler upp i ansiktet på betraktaren 
med sina ärenden, utan leder 
oss med lätt hand till verken.

”Du som åskådare är själv an-
svarig för upplevelser längs le-
den” är således Benjamin An-
derssons uppmaning i serien 
Led, där han i fi gurativt och ab-
strakt måleri bygger en vand-
ringsled genom utställningens 

två våningsplan, som väcker 
tankar om visuella grundele-
ment, perception och avkod-
ning. 

En visuell, men också tak-

Följer färgens och formens  

Ovan från 
vänster Joa-
kim Friberg, 
Obturing, 
handvävd 
duk i duk och 
skiss över 
Ann-Catrin 
Olssons Do-
nated Moves. 
Till vänster 
Funny Liv-
dotter, Pissed 
Off , detalj.

Loes Degeners och Douwe Mul-
ders fönstermålning.

14 masterstu-
denter ställer 
ut sina exa-
mensarbetet 
på Bildmu-
seet från och 
med i morgon. 
Här verk av 
Funny Livdot-
ter (regnrock-
arna), Katrin 
Westman (i för-
grunden) och 
på väggarna till 
höger av Samu-
el Andersson 
FOTOGRAF: POLLY 

YASSIN

MUSIK
Umeå kammarmusik-
förening
Pelle Hansen, cello
Vassilis Bolonassos, pre-
sentatör
Tonsalen
Umeå Folkets hus

KONSERT. Säsongsavslutning 
blev det för Umeå kammarmu-
sikförening vid en eftermid-
dagskonsert på Kristi himmels-
färdsdagen i en överfull Tonsal. 
Vassilis Bolonassos känd från 
musikradion i P2, gav en in-
tressant och personlig analys av 
Bach som människa och kom-
positör bland annat av de båda 
solosviter nr 2 och 3 för violon-
cell nu framförda av Pelle Han-
sen. Båda två har ett förfl utet i 
Umeå. 

Bachs 6 solosviter väcktes ur sin 
dvala av den världskända cellis-
ten Pablo Casals på 1930-talet. 
Bach skrev aldrig själv något 
om sin musik som skulle kun-
na ge dagens lyssnare ledtrå-
dar. Likväl tillhör Bachs solo-
sviter numera kärnverken och 
är ett absolut måste för varje so-
locellist. 

Uppförandepraxis varierar 
stort, alltifrån triumferande 
spänningar, intensiva urladd-
ningar till djuplodande käns-
louttryck. Men Pelle Hansen 
sniffar inte runt i de olika vari-
anterna utan går sin egen raka 
väg och även om det på sina håll 
är djupsinnig och delvis kompli-
cerad musik kvarstår en känsla 
av Bachs skaparglädje och hans 
vilja till förnyelse. 

Pelle Hansens i stort slaggfria 
och balanserande robusta ton 
låter oss lyssnare verkligen 
drömma oss bort från varda-
gen men också från det alltför 
dansanta i musiken, ty det här 
är ingen dansmusik trots att de 
barockska danserna såsom Al-
lemande, Courante, Sarabande 
och Gigue dominerar i Bachs 
solosviter. Rörelserna är i stäl-
let Bachs personliga sätt att ut-
trycka sorg, smärta, melankoli 
och upphetsning. Pelle Hansens 
tolkningar av sviterna 2 och 3 är 
samtidigt lidelsefulla och rufsi-
ga och blir en enda lång orgie i 
upptäckarglädje och han står på 
en stadig barocksk grund. 

Ett fi nt initiativ att inleda 
med musikskolans tre fl öjtis-
ter ur Kvartetten Håll Klaffen 
som framförde Händels La ré-
jouissance och Albeniz´ kända 
Tango.

BENGT HULTMAN

Lidelse-
fullt med 
upptäckar-
glädje

til utgångspunkt, har Anna 
Hillbom också i ett tredelat sym-
foniskt verk, där träskulpturer 
med en varm kroppslighet spe-
lar mot ett tygbaserat verk som 
leker med ljus i tre nyanser av 
blått och ett videoverk av en so-
vande häst.

André Talborn och Joakim Fri-
berg har båda intresserat sig 
för måleriets materialitet och 
tradition, Talborn i form av en 
serie verk som skapar ett col-
lage av konsthistoriska tids-
epoker inom måleriet, medan 
Joakim Friberg växlat in pens-
lar och färg mot textil. På asym-
metriskt skulpterade träramar 
har han monterat collage ska-
pade av målarduk och hand-
vävda tygstycken i klara lugna 
färger.

Måleri och skulptur, eller må-
leri som skulptur, är ett tema 
som återkommer hos fl era av 
de övriga konstnärerna; Katrin 
Westman leker med begär och 
kontroll och låter oroligt måleri 
breda ut sig på ett fält av plattor 
på golvet som hålls nere av en 
svart asymmetrisk balkstruk-
tur, medan Samuel Andersson 
låter lastpallen bli bas för expe-
riment med måleriets beskaf-
fenhet och gränser. På två väg-
gar hänger en serie verk med 

duk monterad på lastpallar, 
med avbildade vardagsföremål, 
där en fettliknande kontur blö-
der ut från bilderna vilket ska-
par djup och ställer materialet 
i förgrunden. I en annan del av 
hans presentation har han klätt 
av dukarna från lastpallarna 
för att understryka hur former 
och kroppar styr och splittrar 
varandra.

Också i Erik Nilssons verk är 
måleriet i fokus; i utställnings-
salen har han ställt en vagn, där 
besökaren bjuds in en i taget till 
en visning av animerat måleri, 
där RGB-färger belyses vilket 
skapar rörelse i ytan.

En metodisk hängivenhet och en 
entusiastisk nyfi kenhet inför 
materialen präglar genomgå-
ende studenternas arbeten, så 
också hos dem där immateriella 
material utgör basen. Ann-Ca-
trin Olsson har använt rörelser 
som sitt medium – i verket Do-
nated Moves har donationer av 
rörelser från frivilliga samman-
fogats till en koreografi  som vi-
sas dagligen under utställnings-
perioden.

Att känslor också kan nytt-
jas som konstnärligt medium 
visar Funny Livdotter, som i 
verket Pissed off  intresserat 
sig för ilska som energi i ett tre-

delat verk som är skruvat hu-
moristisk snarare än argt; en 
ljudinstallation och två skulp-
turer sammanfogade av lösa 
kroppsdelar som svävar från 
taket, där urin symboliserat av 
en illgul sytråd ringlar ner på 
golvet. Hur kan ilskan riktas, är 
frågan som utforskas; kan den 
vara konstruktiv? 

I en utställning med hög nivå 
på materialkänslan men med en 
lätt inåtvänd hållning, får den-
na fråga symbolisk tyngd; ett 
politisk läge kräver kanske inte 
konstnärer som går ut i världen 
plakat i händerna, men med en 
ambition att tolka och rikta om 
världsilskans kraftfält.

SARA MEIDELL

Medverkar i utställning-
en gör: Benjamin Anders-
son, Samuel Andersson, 
Loes Degener, Joakim 
 Friberg, Anna Hillbom, Fun-
ny  Livdotter, Oscar Mega 
 Männikkö, Douwe Mulder, 
Erik Nilsson, Ann-Catrin 
Olsson, Varg Strande, André 
Talborn, Jonas Westlund 
och Katrin Westman.

VÄSTERBOTTENS-KURIREN

Det känns bra att veta att allt du gör får ett erkännande, att det du gör 
blir förstått och att det en dag kommer att blomma ut.

Yoko Ono, 82 år,  under pressvisningen av en ny utställning på Museum of Modern Art (Moma) i New York. ”Yoko Ono: One woman show, 1960-1971” innehåller 125 av hennes tidiga verk och inklu-

derar både fi lm, arbeten på papper, installationer och ljudinspelningar.
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KONST
Galleri Verkligheten
Magdalena Nordin
Politik och Aktivism
Visas till den 23 Maj

KONST. Har du känt den där il-
skan, den där maktlösheten, 
den där litenheten gentemot 
systemet som tycks jobba emot 
dig på alla tänkbara sätt. Du ser 
och lever i orättvisorna men vad 
gör du? Inte tillräckligt i alla 
fall. Detta är dock inte Magda-
lena Nordins cup of  tea. Med 
den ursinniges energi och ak-
tionkonstnärens mångfald i ut-
tryck  tar sig  Nordin an världen 
med  sällsynt mod och sällsamt 
analytisk blick i en bred presen-
tation på Verkligheten. 

Hennes uppväxt i ett rött 
hardcore-vegan Umeå har möj-
ligen också satt sina outplånli-
ga spår i attityden.  Hon blundar 
inte för någon orättvisa, skum 
spekulation eller mesigt tve-
kande bland matvaruhyllorna. 
Hon gör inte som vi  utan star-
tar istället ett  parti för att tyd-
ligt tala om sin ståndpunkt (32 
röster i riksdagvalet 2014),  spe-
lar in videos och  genomför mu-
sikprojekt.  

Bloggar med åsikter från  tyd-
lig hemvist, om än framfört med 
ironi  och på mer än ett ställe 
narrar Nordin sig själv rejält 
och  sin egen rörelse skonings-
löst. Eller? Först är jag helt sä-
ker på det. Men sen blir jag osä-
ker. Vem narras här? 

Tonen är ibland raljerande i de 
uppklistrade blogginläggen på 
väggarna och den obildade arbe-
tarklassen med jobb och till  och 
med pengar får sig en känga av 
Nordin som besökt denna främ-
mande värld i ett inhopp på ett 

år som städerska. Hennes dom 
är hård. Eller narras hon? Hur 
menar hon här?

Nordin har också intresse-
rat sig för porrbranchen och 
gjort en egen takeover där hon 
och en vän gjort egna utmanan-
de  posters med förebilder från 
porrvärlden men också från  till  
exempel  H&M-reklam. Genom 
att ta över hela processen från 
poserande till fotande till att 
klistra upp dem på en egen vald 
plats och göra det till ett femi-
nistiskt konstprojekt vill Nord-
in visa på ett aktivt sätt att inte 
göra sig till offer. 

I samma stund som bilderna 
lämnas ensamma för åskådare 
ger hon dock upp kontrollen och 
placerar projektet i farozonen 
för att bli kontraproduktivt.

Utslagnings-TV får sig en välför-
tjänt rå-sop i videon ”kultur-
kampen” där Nordin anordnat 
en tävling om en praktikplats 
på det egna avantgardistiska 
och lilla bokförlaget Bokbål. 
Mycket av Nordins talang ligger 
just i hennes förmåga att hitta 
namnen och uttrycken till sina 
verk som drabbar rätt. I titlarna 
fi nns det destillerade budskapet 
invirat i lika delar humor och 
ironi och  inte minst är hennes 
texter för Nya partiet drivna och  
späckade med raka underbygg-
da budskap.  

Mest träffande i utställning-
en och kanske samtidigt det ba-
nalaste, som ingen därför mis-
sar,  är videon med titeln ”Du 
har makten i dina händer”. Där 
blir Nordin strypt av en pales-
tinasjal när hon äter en israel-
producerad sojakorv.  I vår iver 
att göra och vara rätt kan man 
ibland undra vad som till slut är 
tillåtet att äta? Ekologiska hav-
regryn ?

MARIT STRANDBERG

Inte bli ett offer

Magdalena 
Nordin tar sin 
an uppväxten 
i ett rött hard-
core-Umeå i en 
bred presenta-
tion på Verklig-
heten.

  spår mot framtiden

Utställningen 
öppnar på lör-
dag den 16 maj 
kl. 14. Inviger 
gör konsthög-
skolans prefekt 
Micael Norberg 
tillsammans 
med professor 
Swetlana Heger. 
14 studenter 
som avslutar 
sina studier vid 
konsthögsko-
lans masterpro-
gram medver-
kar.

En omfattan-
de program-
verksamhet; 
bland annat po-
esi, workshop, 
musik och per-
formance ingår 
under utställ-
ningsveckorna, 
se Bildmuseets 
hemsida.

På torsdag den 
4 juni öppnar 
masterstuden-
ternas presen-
tation på Gal-
leri Andersson/
Sandström i 
Stockholm.

 ■ Öpp-
nar på 
lördag

Västerbottens-Kuriren 
2015/05/15
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ärt. Ta in världen via konstupplevelser i den svenska sommaren. Flera konst
hallar satsar på ambitiösa utställningar med samtida konst från länder som 
Vietnam och Sydafrika. Vi guidar till guldkornen. ELIN VIKSTEN OCH CECILIA BURMAN/TT

Jubileumsutställning i Avesta
AvestA Art. ”Ett stycke tid” 
var det första konstverk som 
köptes in när konst hallen 
Verket öppnade i  Avestas 
tegelklädda  brukslokaler 
1995. Det inns ännu kvar 
på Avesta Art, som har 
20-årsjubileum i sommar, 
och det har fått ge namn åt 
jubileums utställningen.

Avesta Art har samlat 17 
svenska och internationella 
konstnärer kring frågan vad 
tid gör med människan.

”Ett stycke tid”, med 
bland andra Bea Szenfeld, 
Meta Isaeus-Berlin,  Micael 
Dahlén, IC-98 och i skogen 
ibland, visas till 13 septem-
ber.

Ny kontinent har nått skåne
WANås. Labyrinten i bambu 
som den indiske konstnären 
Srinivasa Prasad planterade 
för tre år sedan går fortfaran-
de att leta sig fram igenom. 
I år har ytterligare en del av 
världen hittat hit. Sex syd-
afrikanska konstnärer har 
i högsta grad satt sin prägel 
på landskapet.

– Internationell betyder 
inte längre bara Europa och 
Nordamerika. Syd afrika 
är ett av dessa länder som 
lockar konstnärer från hela 
den afrikanska kontinenten, 
säger Elisabeth Millqvist, 
chef på Wanås konst.

”Barriärer” pågår till den 
1 november.

Lättillgänglig konst i Örebro
OPeN Art. Iögonfallande sam-
tidskonst har intagit Örebros 
stadskärna för femte gång-
en. I årets upplaga står kine-
sisk samtidskonst i fokus 
och den uppmärksamma-
de konstnären Ai Weiwei 
har låtit hänga upp hundra-
tals arbetsuniformer i  olika 
färger över en av Örebros 

gå gator. Verket väcker frågor 
om sociala och miljömässiga 
klyftor i Kinas framväxande 
ekonomi. 

Sammantaget förvandlar  
72 konstnärer från 19 länder 
Örebro till en lättillgänglig 
konstbiennal i det fria.

”Open Art Örebro” pågår 
till den 6 september.

Utställningar värda en omväg

sällsynt vietnamesisk konst i Umeå
BILDMUseet. När västerbott-
niska Bildmuseet bjuder 
in 14 vietnamesiska konst-
närer handlar det om kri-

gets efterverkningar och 
migration, men också om 
yttrande frihet och ekono-
miska villkor. 

Ta chansen och lär dig 
mer om landet. Vietname-
sisk konst når väldigt sällan 
Sverige – de här verken har 

aldrig visats här förut.
”Mien Meo Mieng”, sam-

tida konst från Vietnam, 
visas till den 1 november.

Nguyen Tran Nams ”We will never fall” på Bildmuseet i Umeå. Foto: Bildmuseet

Konst-Sverige tar inte semester

Mary Sibades ”Let slip the dogs of war” i Wanås skulpturpark.
 Foto: Mattias Givell

Pensionärer i Boden målar grafiti med den sydafrikanske 
konstnären Breeze Yoko som kursledare. Foto: Havremagasinet

Bea Szenfelds bidrag till årets utställning på Avesta Art. 
 Foto: Therese Asplund

Den kinesiske konstnären Ai Wei Weis bidrag till årets Open Art 
i Örebro.  Foto: Sandra Subraian Ekholm

Pensionärsgrafiti i Boden
HAvreMAGAsINet. Konstnä-
ren Breeze Yokos graiti kurs 
reserverades för Bodens 
pensionärer och nyanlända 
lyktingar. 

Men det inns anledning 
för ler att besöka garniso-
nens före detta havremaga-
sin, som rymmer en konst-
hall som placerat sig på den 
internationella  konstkartan. 
Förra sommaren roades 
och oroades besökarna av 
rysk protestkonst, i år vän-

der man blickarna mot den 
egna staden. Med utgångs-
punkt i gamla skyltar som 
skulle stoppa utlänning-
ar under kalla kriget  frågar 
man sig vad har den nyvunn-
na öppenheten fört med sig?

”Entry prohibited to 
foreigners”, med bland 
annat libanesiske Ahmad 
Ghossein, etiopiske Tam-
rat Gezahegne och fransk-
algeriska Katia Kameli, 
pågår till den 27 september.

Ásgrímur Jónssons målning ”Mt Ketillaguarfjallin Hornafjördur”. Foto: National Gallery of Iceland

Isländsk natur i Bohuslän
NOrDIsKA AKvAreLLMUseet. 
Strax norr om Göteborg 
möter havet konsten och 
tvärtom. Museet  är en upp-

levelse i sig, men i sommar 
kan man även se isländsk 
natur i Bohusläns skärgård.

”Urkraft” med isländska 

konstnärer som Ásgrímur 
Jónsson, Björk och Ólafur 
Elíasson, pågår till och med 
6 september.

värmländskt projekt 
föder fram ny konst 
tHe ALMA LÖv MUseUM. För fyra år sedan 
begravde konstnären och galleristen 
Marc Broos sitt eget museum under 
en högtidlig cere moni. Den unika 
öppenheten blev till slut för mycket. 

Nu har familjen hittat en ny form 
för att ta emot besökare i de fantasi-
fulla paviljongerna i värmländska 
Östra Ämtevik. Burial Ground X, 
begravningsplatsen för konst, inns 
kvar, men ny konst föds dagligen, 
lovar Marc Broos.

Utställningen ”Ofside”, med bland 
andra Jan Håfström, Lotta Melin och 
Caroline Mårtensson, pågår till den 
23 augusti.

Walden visas 
i Halmstad
MJeLLBY KONstMUseUM. Halm-
stadgruppens hem museum 
är bra på mer än de manliga 
modernistiska pionjärerna. 
De senaste året har museet 
plockat upp högintressan-
ta konstnärskap ett efter ett. 

Nu har turen kommit till 
Nell Walden – svensk konst-
när som var drivande bak-
om det tyska galleriet och 
tidskriften Der Sturm. Både 
hennes måleri och konst-
samling visas.

”Nell Walden & Der Sturm” 
visas till den 4 oktober.

Marc Broos har hittat 
nya former för sitt 
museum. 
 Foto: Erik Mårtensson/TT

Norrtäljetidning
2015/07/06



TARA
2015/05/19



Dagens Nyheter
2015/06/18



Dagens Nyheter
2015/06/18

KULTUR&N�JE
Folkbladet • Lördag 13 juni 2015

12

Den alternativa 
konstscenen är, trots 
hot om repressalier 
från en klåfingrig 
statsmakt, på fram-
marsch i Vietnam.

 Nu ger Bildmuseet 
i Umeå vietnamesisk 
samtidskonst en helt 
ny arena med utställ-
ningen ”Mien Meo 
Mieng”. 

Konstnärlig frihet är ingen 

självklarhet. 

Det vet de 14 medverkan-

de konstnärerna i Bildmu-

seets nya storsatsning; 

”Mien Meo Mieng” som 

öppnar nu på söndag. Ut-

ställningens vietnamesis-

ka titel kan fritt översät-

tas till ”Förvrängningar-

nas land” och anspelar på 

de många inskränkningar 

och begränsningar som 

präglat konstscenen i Viet-

nam under decennier av 
krig, konfl ikter och censur. 

Det är konst med  spräng-

kraft så att det räcker och 

blir över. Flera av utställ-

ningens verk kan inte vi-

sas i hemlandet. Och abso-

lut inte tillsammans så här 

under ett och samma tak, 

berättar utställningens as-

sisterande kurator Le Thu-

an Uyen.

– Visst händer det saker 

men det går långsamt. Det 

fi nns fortfarande mycket 

som inte går att säga i Viet-

nam, berättar hon och an-

vänder Nguyen The Sons 

rödsvarta lackbord som 

exempel;

– Det här verket tror jag 

inte vi hade kunnat visa i 

Vietnam. På de här borden 

fi nns  ett kollage av bilder 

och berättelser om Viet-

nams och Kinas tusenåri-

ga, gemensamma historia. 

Det är fortfarande väldigt 

tabu att prata om Kina och 

det samarbete som fanns 

mellan länderna under 

Vietnamkriget. 

Inifrån-perspektiv
Själv är Le Thuan Uyen en 

del av ett gallerikollektiv i 

Hanoi och vet mycket väl 

vilka svårigheter som är 

förenade med att ställa ut 

politisk och regimkritisk 

konst i Vietnam.

– Många gånger arrang-

erar vi våra utställningar 

vid ett enda tillfälle undder 

några få timmar för att in-

te fastna i myndigheternas 

censur, berättar hon.

Alla verken är gjorda i 

år och många visas ock-

så för allra första gången 

i samband med Bildmuse-

ets utställning. Visnings-

perioden är lång – verken 

plockas ner först i novem-

ber – och fyller Bildmuse-

ets alla sex plan. Det är en 

stor – och viktig utställ-

ning, tycker museets chef  

Katarina Pierre.

– ”Mien Meo Mieng” kan 

ge oss ett inifrån-perspek-

tiv. Det är konst som kom-

menterar sin samtid och 

bristen på demokrati men 

kan också vara med och 

förändra det vietnamesis-

ka samhället, hoppas hon.

Viktig med förebilder
Kurator för ”Mien Meo 

Mieng” är Tran Luong som 

är en av de verkligt stora 

inom vietnamesisk sam-

tidskonst och en viktig in-

spiratör för den yngre ge-

nerationen konstnärer i 

Vietnam. 

– Det är väldigt viktigt 

att det fi nns förebilder som 

visar att det faktiskt går att 

förena konst med samhälls-

kritik. Tran Luong är en så 

person på samma sätt som 

de konstnärer som är med 

i den här utställningen kan 

inspirera andra att våga, 

säger Le Thuan Uyen. 

Också kurator Tran Lu-

ong vill förändra och för-

bättra. Ge en uppdaterad 

bild av Vietnam men också 

hitta nya vägar framåt ge-

nom att undersöka det som 

skaver i den vietnamesiska 

nutidshistorien.

– Vi försöker visa det 

som är Vietnam i dag. Hur 

är det egentligen för unga 

människor att växa upp i 

land som är så präglat av 

konfl ikter som Vietnam? 

De här unga konstnärerna 

har ett nytt och spännande 

sätt att ta sig an de här frå-

gorna, tycker han.

 � KONST

Utmanar med sin konst
 �Bildmuseets nya utställning visar samhällskritiska verk från Vietnam • Vernissage nu på söndag

MOLNIGT. Utställningens kurator Tran Luong berättar om Nguyen Phuong Linhs verk ”Sanctified Clouds”.                                         FOTO: TORBJÖRN JAKOBSSON

SATIR. Nguyen Manh Hung har avbildat det vietnamesiska samhället i form av bland an-

nat en militärjeep i verket  ”Treasure”. Nguyen Manh Hung arbetar med måleri, installation 

och ljudkonst för att undersöka och skildra Vietnams kulturhistoria. 

TURBULENT. Nguyen Tran Nam berättar den egna famil-

jens turbulenta historia i konflikternas Vietnam med hjälp 

av gungande skulpturer i ”We Never Fell”. 

 �Utställningen ”Mien 

Meo Mieng” öppnas på 

söndag och visas fram till 

och med den 1 november 

på Bildmuseet i Umeå.

 �Det vietnamesiska tale-

sättet ”Rulla din tunga sju 

gånger innan du talar” har 

fungerat som en utgångs-

punkt för utställningens 

frågeställningar kring fri-

het och demokrati.

 �Medverkande konstnä-

rer är bland andra Bang 

Nhat Linh, Nguyen Huy 

An, Nguyen Phuong Linh 

och Nguyen Tran Nam.

 �Under hösten arrange-

ras ett antal föreläsningar 

i anslutning till utställning-

en. Historikern Dick Har-

rison är en av föreläsarna 

som kommer till Bildmu-

seet. 

Fakta
Utställning om demokrati och frihet

TEXT

Elin 
Axelsson
090-17 59 00 
redaktionen
@folkbladet.nu

Västerbottens Folkblad
2015/06/13
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I sin konst återkom-
mer den ghanansk-
brittiske konstnären 
John Akomfrah till 
migrationen och till 
havet. 

Till årets Venedig-
biennal, men ock-
så till Bildmuseet 
i Umeå, gjorde han 
filmverket ”Vertigo 
sea”.

Alla som lämnar sitt land, 

av tvång eller egen fri vil-

ja, gör det i förhoppningen 

om ett bättre liv, konstate-

rar John Akomfrah. 

Om migranternas barn 

20 år senare återvänder 

till föräldrarnas hemland 

för att slåss för Islamiska 

Staten är det för att något 

gått allvarligt fel.

I England är John Akom-

frah ett mer välkänt namn 

än i Sverige, inte minst ef-

ter sin hyllade BBC-doku-

mentär om Martin Luther 

King häromåret. 

I sitt konstnärskap har 

han i fl era decennier ägnat 

sig åt en av samtidens mest 

angelägna frågor: migra-

tionen. 

Som barn till en gha-

nansk utvandrare på 

1960-talet tycker han sig in-

te ha något val. Hans pap-

pa blev ett offer i självstän-

dighetskampen på 1960-ta-

let och hans lika politiskt 

engagerade mamma var 

tvungen att fl y för att inte 

möta samma öde.

Ingen självbiografi
Men motiven är inte en-

bart självbiografi ska, han 

ser också migrationen som 

en ”utopins nyckelfråga”.

– Ingen väljer att fl y med 

målsättningen att ska-

pa problem eller av vilja 

att dö. Det handlar om en 

tvångsmässig utopi, och 

det intresserade mig. Jag 

är intresserad av det som 

Shakespeare kallade ”vår 

personlighets goda sidor”, 

av våra goda skäl för att gö-

ra något – även om det slu-

tar i något dåligt.

Flyktingbåtar
Intervjun sker på telefon 

från Barbados. 

Strax före avfärden till 

Umeå, där ”Vertigo sea” 

nu ska visas, fi lmar John 

Akomfrah för ett komman-

de verk som uteslutande 

ska fokusera på fl ykting-

båtar. Sådana fi nns även i 

”Vertigo sea” även om per-

spektivet är mycket vidare. 

Den drygt 50 minuter långa 

trekanaliga fi lmen fokuse-

rar både på havets skönhet 

men också på dess skräck. 

Berättelsen rymmer såväl 

1600-talets slavhandel som 

de vietnamesiska båtfl yk-

tingarna under 1970-talet 

och dagens drunkningsof-

fer, men också valar.

Utifrån kärlek?
– Åh ja. Det kan man kall-

la det, säger John Akom-

frah och berättar om hur 

den brittiske poeten och 

skådespelaren Heathco-

te Williams diktsamling 

”Whale nation” förändra-

de hans liv som pojke.

I många av sina fi lmer 

har han använt späckhug-

garnas sjungande läten. 

När han nu för första gång-

en har med både bilder på 

valarna och deras sång är 

det en gammal pojkdröm 

som går i uppfyllelse. 

Bilderna ackompanjeras 

också av skådespelare som 

läser stycken ur ”Moby 

Dick” och ”Whale nation”.

Många av bilderna från 

”Vertigo sea” är förföriskt 

vackra. John Akomfrah 

talar om sin jakt ”på det 

sublima”, men tycker sig 

inte ha förskönat vare sig 

skräck, slaveri eller död.

– Det handlar om en 

dubbel bild, om det som är 

vackert och fruktansvärt 

på en och samma gång. 

Det var den kvaliteten jag 

ville åt.

Erika Josefsson
TT

 � KONST

Konstfilm till Umeå direkt    

DIASPORAN. I mer än 30 år har John Akomfrah genom konst och filmer skildrat den afrikanska diasporan i Europa.   

RECENSION

NORRBOTTEN 

BIG BAND
STUDION, UME� FOLKETS HUS

★★★
Publik: 230 personer

NBB:s musikaliske ledare 

Joakim Milder har snöat 

in på det engelska pop-

bandet Prefab Sprout och 

ger torsdagens festival-

besökare en helkväll med 

storbandsarr på några 

av gruppens  låtar. Lyck-

ligtvis behöver man inte 

känna till förlagorna för 

att uppskatta norrbott-

ningarnas versioner.

Musiken böljar fram, 

klangerna är komplexa 

med träblås, fl öjter och en 

trombonvägg. 

Förvånansvärt lågmält 

och lätt impressionistiskt, 

bara ett par-tre rejäla er-

uptioner där orkesterns 

hela arsenal kommer till 

användning.

Milder ger sig själv stor 

plats som solist och melo-

dipresentatör. Hans tenor-

spel är helt eget och alltid 

rakt på sak, utan fartöv-

ningar. En melodiker som 

gärna rör sig i instrumen-

tets tonala utkanter där 

han hittar nya öppningar 

med sitt sökande.

Annars är bandets vik-

tigaste kugge det danska 

trumslagarfenomenet Lis-

beth Diers. 

Hon ger arrangemang-

en relief  och färg med 

sitt okonventionella spel; 

ibland låtar hon de an-

dra vila sig på en bädd av 

cymbaler, ibland lägger 

hon en tung bullermatta 

under dem. ”Jesse James 

symphony/bolero” blir re-

na uppvisningen, med ett 

mästerligt sammanhållet 

solo och i boleroavsnittet  

piskar hon blåsarna fram-

åt mot en extatisk klimax. 

Bland musikerna måste 

också nämnas trumpeta-

ren Dan Johansson som 

i ”God watch over you” 

levererar ett högspänn-

ningsladdat solo, ovanligt 

expressivt för denne lille 

lyriker, som alltid hittar 

målet.

Adam Folkelids luftiga, 

oackompanjerade piano-

solo i samma låt fastnar 

också i minnet, liksom 

Nils Ola Johansens hela 

tiden kongeniala gitarr-

spel. 

Det är en välsignelse att 

det fi nns starka, person-

liga röster i orkestern, 

som kan ingjuta liv i ma-

terialet. Ju längre kvällen 

lider inträder nämligen 

en slags likriktning, som 

inga arrangörsknep kan 

dölja. 

Utan Lisbeth Diers kun-

de det ha blivit en tråkig 

tillställning.

 � JAZZFESTIVALEN

Starka och personliga röster lyfter Norrbotten Big Band

För-
vå-

nansvärt 
lågmält 
och lätt im-
pressionis-
tiskt. 

”
TEXT

Gunnar
Wiklund
090-17 59 00 
redaktionen
@folkbladet.nu
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   från Venedigbiennalen

                          FOTO: TT

KONST

VERTIGO SEA
BILDMUSEET, UME�

★★★
Av: John Akomfrah
Utställningen visas fram till 
och med 17/1–2016

Människan dras alltid till 

det mystiska och hemlig-

hetsfulla. 

Havet är en plats av 

skönhet och rädsla. Ett 

oändligt område vi står 

maktlösa och beundran-

des inför.

När John Akomfrah 

ger sig på en 48 minuters 

skildring av världen un-

der vattenytan, är män-

niskans relation till det 

stora djupet utgångspunk-

ten.

Stabilt fångar han upp 

aktuella ämnen som mig-

ration och livshotande  

resor över haven. Genom 

fi lmatiseringar om slav-

transporter och kolonia-

lisering, i kombination 

med bilder på maskar och 

förmultnande djur, fram-

bringar han starka obe-

hagskänslor. En möjlighet 

för en vaken besökare att 

begrunda över livets skör-

het, samtidigt aktuellt i 

den nuvarande fl ykting-

katastrofen som världen 

blöder av.

Naturfenomen i liknan-

de former används åter-

kommande vilket skapar 

snitsiga och intressanta 

övergångar.

Akomfrah får även till 

en igenkännande känsla 

av ensamhet och väntan.

Människor från olika epo-

ker blickar ut mot hori-

sonten, kanske i hopp om 

att det stora vattenmas-

san ska erbjuda en för-

ändring i tillvaron.

Här ryms även histo-

rien om mänsklighetens 

brutalitet gentemot djur-

livet. 

Svartvita leenden som 

spricker upp efter att is-

björnsmodern brutalt 

bragds om livet.

Det är just mixen av 

ämnena och känslorna 

som gör verket intressant. 

Akomfrah lyckas täcka 

upp många aspekter av 

vad havet kan vara. 

Även blandningen av 

naturfi lmer, historiska 

klipp och egna fi lmatise-

ringar gör det varierat 

och intressant.

Men trots fl ertalet guld-

korn som verket innehål-

ler bär det inte riktigt he-

la vägen fram. 

För att komma upp på 

en ännu vassare nivå bor-

de Akomfrah ha destil-

lerat bort vissa onödiga 

klipp för att därmed nå ett 

intensivare resultat.

Sofi a Sundström
sofi a.sundstrom@folkbladet.nu 090-17 59 40

Sofi a Sundström:

Kraftfull men långdragen havsskildring

KONST

VERTIGO SEA
BILDMUSEET, UME�

★★★★★
Av: John Akomfrah

Jag vet det inte då men 

jag vet det sen.

Samtidigt som jag ser 

John Akomfrahs fi lmverk 

”Vertigo sea” på Bildmu-

seet går en galning in på 

Kronans skola i Trollhät-

tan för att döda. 

Skonar ljushylta, siktet 

inställt på De Andra. Det 

osvenska. 

Med ”Vertigo sea” un-

der huden som en kall, 

blöt fi lt lyssnar jag på dis-

codunk och underviker 

nyhetsrapporteringen så 

gott det går. 

Jag vill inte veta, orkar 

inte veta. 

50 minuter med ”Verti-

go sea” och jag var redan 

nere på knock. 

Akomfrahs kraftfulla 

tablåer av hav och makt-

löshet i kombination med 

mina egna, inre bilder av 

skyddslösa, aningslösa 

barn fångade mitt i det 

allra hemskaste blir för 

mycket.

 

Naturfi lmer av simmande 

isbjörnar på jakt efter ett 

isfl ak och jagande späck-

huggare varvas med ett 

stiliserat 1700-tal, arkiv-

fi lmer av valfångare och 

spelfi lmer om slaveri:  I 

John Akomfrahs treka-

naliga fi lmverk får havet 

fungera fond för en berät-

telse om makt, migration, 

kolonisatörer och koloni-

serade. 

Det är fasanfullt vack-

ert: märgfulla färger mö-

ter svartvita arkivfi lmer i 

en explosiv symbios som 

får känslorna att gå på 

overload.

Identitet, minnet, migra-

tion, övervåld, maktlös-

het, Trollhättan och Sveri-

ge hösten 2015, 

”Vertigo sea” kan va-

ra det du vill att det ska 

vara. 

Gå och se!

 Nu!

Elin Axelsson:

Explosivt bra TIDSRESA.  Filmen rymmer berättelser från flera århundraden.                 FOTO: JOHN AKOMFRAH

Samma konstverk, två olika per-
spektiv.

Elin Axelsson och Sofi a Sund-
ström ger sina bilder av John Akom-
frahs fi lmverk ”Vertigo sea” på Bild-
museet i Umeå. 
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I sin konst återkom-
mer den ghanansk-
brittiske konstnären 
John Akomfrah till 
migrationen och till 
havet. 

Till årets Venedig-
biennal, men ock-
så till Bildmuseet 
i Umeå, gjorde han 
filmverket ”Vertigo 
sea”.

Alla som lämnar sitt land, 

av tvång eller egen fri vil-

ja, gör det i förhoppningen 

om ett bättre liv, konstate-

rar John Akomfrah. 

Om migranternas barn 

20 år senare återvänder 

till föräldrarnas hemland 

för att slåss för Islamiska 

Staten är det för att något 

gått allvarligt fel.

I England är John Akom-

frah ett mer välkänt namn 

än i Sverige, inte minst ef-

ter sin hyllade BBC-doku-

mentär om Martin Luther 

King häromåret. 

I sitt konstnärskap har 

han i fl era decennier ägnat 

sig åt en av samtidens mest 

angelägna frågor: migra-

tionen. 

Som barn till en gha-

nansk utvandrare på 

1960-talet tycker han sig in-

te ha något val. Hans pap-

pa blev ett offer i självstän-

dighetskampen på 1960-ta-

let och hans lika politiskt 

engagerade mamma var 

tvungen att fl y för att inte 

möta samma öde.

Ingen självbiografi
Men motiven är inte en-

bart självbiografi ska, han 

ser också migrationen som 

en ”utopins nyckelfråga”.

– Ingen väljer att fl y med 

målsättningen att ska-

pa problem eller av vilja 

att dö. Det handlar om en 

tvångsmässig utopi, och 

det intresserade mig. Jag 

är intresserad av det som 

Shakespeare kallade ”vår 

personlighets goda sidor”, 

av våra goda skäl för att gö-

ra något – även om det slu-

tar i något dåligt.

Flyktingbåtar
Intervjun sker på telefon 

från Barbados. 

Strax före avfärden till 

Umeå, där ”Vertigo sea” 

nu ska visas, fi lmar John 

Akomfrah för ett komman-

de verk som uteslutande 

ska fokusera på fl ykting-

båtar. Sådana fi nns även i 

”Vertigo sea” även om per-

spektivet är mycket vidare. 

Den drygt 50 minuter långa 

trekanaliga fi lmen fokuse-

rar både på havets skönhet 

men också på dess skräck. 

Berättelsen rymmer såväl 

1600-talets slavhandel som 

de vietnamesiska båtfl yk-

tingarna under 1970-talet 

och dagens drunkningsof-

fer, men också valar.

Utifrån kärlek?
– Åh ja. Det kan man kall-

la det, säger John Akom-

frah och berättar om hur 

den brittiske poeten och 

skådespelaren Heathco-

te Williams diktsamling 

”Whale nation” förändra-

de hans liv som pojke.

I många av sina fi lmer 

har han använt späckhug-

garnas sjungande läten. 

När han nu för första gång-

en har med både bilder på 

valarna och deras sång är 

det en gammal pojkdröm 

som går i uppfyllelse. 

Bilderna ackompanjeras 

också av skådespelare som 

läser stycken ur ”Moby 

Dick” och ”Whale nation”.

Många av bilderna från 

”Vertigo sea” är förföriskt 

vackra. John Akomfrah 

talar om sin jakt ”på det 

sublima”, men tycker sig 

inte ha förskönat vare sig 

skräck, slaveri eller död.

– Det handlar om en 

dubbel bild, om det som är 

vackert och fruktansvärt 

på en och samma gång. 

Det var den kvaliteten jag 

ville åt.

Erika Josefsson
TT

 � KONST

Konstfilm till Umeå direkt    

DIASPORAN. I mer än 30 år har John Akomfrah genom konst och filmer skildrat den afrikanska diasporan i Europa.   

RECENSION

NORRBOTTEN 

BIG BAND
STUDION, UME� FOLKETS HUS

★★★
Publik: 230 personer

NBB:s musikaliske ledare 

Joakim Milder har snöat 

in på det engelska pop-

bandet Prefab Sprout och 

ger torsdagens festival-

besökare en helkväll med 

storbandsarr på några 

av gruppens  låtar. Lyck-

ligtvis behöver man inte 

känna till förlagorna för 

att uppskatta norrbott-

ningarnas versioner.

Musiken böljar fram, 

klangerna är komplexa 

med träblås, fl öjter och en 

trombonvägg. 

Förvånansvärt lågmält 

och lätt impressionistiskt, 

bara ett par-tre rejäla er-

uptioner där orkesterns 

hela arsenal kommer till 

användning.

Milder ger sig själv stor 

plats som solist och melo-

dipresentatör. Hans tenor-

spel är helt eget och alltid 

rakt på sak, utan fartöv-

ningar. En melodiker som 

gärna rör sig i instrumen-

tets tonala utkanter där 

han hittar nya öppningar 

med sitt sökande.

Annars är bandets vik-

tigaste kugge det danska 

trumslagarfenomenet Lis-

beth Diers. 

Hon ger arrangemang-

en relief  och färg med 

sitt okonventionella spel; 

ibland låtar hon de an-

dra vila sig på en bädd av 

cymbaler, ibland lägger 

hon en tung bullermatta 

under dem. ”Jesse James 

symphony/bolero” blir re-

na uppvisningen, med ett 

mästerligt sammanhållet 

solo och i boleroavsnittet  

piskar hon blåsarna fram-

åt mot en extatisk klimax. 

Bland musikerna måste 

också nämnas trumpeta-

ren Dan Johansson som 

i ”God watch over you” 

levererar ett högspänn-

ningsladdat solo, ovanligt 

expressivt för denne lille 

lyriker, som alltid hittar 

målet.

Adam Folkelids luftiga, 

oackompanjerade piano-

solo i samma låt fastnar 

också i minnet, liksom 

Nils Ola Johansens hela 

tiden kongeniala gitarr-

spel. 

Det är en välsignelse att 

det fi nns starka, person-

liga röster i orkestern, 

som kan ingjuta liv i ma-

terialet. Ju längre kvällen 

lider inträder nämligen 

en slags likriktning, som 

inga arrangörsknep kan 

dölja. 

Utan Lisbeth Diers kun-

de det ha blivit en tråkig 

tillställning.

 � JAZZFESTIVALEN

Starka och personliga röster lyfter Norrbotten Big Band

För-
vå-

nansvärt 
lågmält 
och lätt im-
pressionis-
tiskt. 

”
TEXT

Gunnar
Wiklund
090-17 59 00 
redaktionen
@folkbladet.nu
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   från Venedigbiennalen

                          FOTO: TT

KONST

VERTIGO SEA
BILDMUSEET, UME�

★★★
Av: John Akomfrah
Utställningen visas fram till 
och med 17/1–2016

Människan dras alltid till 
det mystiska och hemlig-

hetsfulla. 

Havet är en plats av 

skönhet och rädsla. Ett 

oändligt område vi står 

maktlösa och beundran-

des inför.

När John Akomfrah 

ger sig på en 48 minuters 

skildring av världen un-

der vattenytan, är män-

niskans relation till det 

stora djupet utgångspunk-

ten.

Stabilt fångar han upp 

aktuella ämnen som mig-

ration och livshotande  

resor över haven. Genom 

fi lmatiseringar om slav-

transporter och kolonia-

lisering, i kombination 

med bilder på maskar och 

förmultnande djur, fram-

bringar han starka obe-

hagskänslor. En möjlighet 

för en vaken besökare att 

begrunda över livets skör-

het, samtidigt aktuellt i 

den nuvarande fl ykting-

katastrofen som världen 

blöder av.

Naturfenomen i liknan-

de former används åter-

kommande vilket skapar 

snitsiga och intressanta 

övergångar.

Akomfrah får även till 
en igenkännande känsla 

av ensamhet och väntan.

Människor från olika epo-

ker blickar ut mot hori-

sonten, kanske i hopp om 

att det stora vattenmas-

san ska erbjuda en för-

ändring i tillvaron.

Här ryms även histo-

rien om mänsklighetens 

brutalitet gentemot djur-

livet. 

Svartvita leenden som 

spricker upp efter att is-

björnsmodern brutalt 

bragds om livet.

Det är just mixen av 

ämnena och känslorna 

som gör verket intressant. 

Akomfrah lyckas täcka 

upp många aspekter av 

vad havet kan vara. 

Även blandningen av 

naturfi lmer, historiska 

klipp och egna fi lmatise-

ringar gör det varierat 

och intressant.

Men trots fl ertalet guld-

korn som verket innehål-

ler bär det inte riktigt he-

la vägen fram. 

För att komma upp på 

en ännu vassare nivå bor-

de Akomfrah ha destil-

lerat bort vissa onödiga 

klipp för att därmed nå ett 

intensivare resultat.

Sofi a Sundström
sofi a.sundstrom@folkbladet.nu 090-17 59 40

Sofi a Sundström:

Kraftfull men långdragen havsskildring

KONST

VERTIGO SEA
BILDMUSEET, UME�

★★★★★
Av: John Akomfrah

Jag vet det inte då men 

jag vet det sen.

Samtidigt som jag ser 

John Akomfrahs fi lmverk 

”Vertigo sea” på Bildmu-

seet går en galning in på 

Kronans skola i Trollhät-

tan för att döda. 

Skonar ljushylta, siktet 

inställt på De Andra. Det 

osvenska. 

Med ”Vertigo sea” un-

der huden som en kall, 

blöt fi lt lyssnar jag på dis-

codunk och underviker 

nyhetsrapporteringen så 

gott det går. 

Jag vill inte veta, orkar 

inte veta. 

50 minuter med ”Verti-

go sea” och jag var redan 

nere på knock. 

Akomfrahs kraftfulla 

tablåer av hav och makt-

löshet i kombination med 

mina egna, inre bilder av 

skyddslösa, aningslösa 

barn fångade mitt i det 

allra hemskaste blir för 

mycket.

 

Naturfi lmer av simmande 

isbjörnar på jakt efter ett 

isfl ak och jagande späck-

huggare varvas med ett 

stiliserat 1700-tal, arkiv-

fi lmer av valfångare och 

spelfi lmer om slaveri:  I 

John Akomfrahs treka-

naliga fi lmverk får havet 

fungera fond för en berät-

telse om makt, migration, 

kolonisatörer och koloni-

serade. 

Det är fasanfullt vack-

ert: märgfulla färger mö-

ter svartvita arkivfi lmer i 

en explosiv symbios som 

får känslorna att gå på 

overload.

Identitet, minnet, migra-

tion, övervåld, maktlös-

het, Trollhättan och Sveri-

ge hösten 2015, 

”Vertigo sea” kan va-

ra det du vill att det ska 

vara. 

Gå och se!

 Nu!

Elin Axelsson:

Explosivt bra TIDSRESA.  Filmen rymmer berättelser från flera århundraden.                 FOTO: JOHN AKOMFRAH

Samma konstverk, två olika per-
spektiv.

Elin Axelsson och Sofi a Sund-
ström ger sina bilder av John Akom-
frahs fi lmverk ”Vertigo sea” på Bild-
museet i Umeå. 
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Från sitt hotellrum i 
centrala Paris kunde 
hon följa terrordåden 
som pågick precis ut-
anför. 

Efter helgen vittnar 
Brita Täljedal från 
Umeå om en fortsatt 
spänd stämning:

– Det känns väldigt 
oroligt.

På fredagen landade musei-

intendent Brita Tälje dal 

i Paris för att inhämta in-

spiration till Bildmuseet. 

Resan innehöll fl era pla-

nerade museibesök men 

det var endast fredagens 

fotoutställning som hanns 

med innan terrorattenta-

ten inleddes klockan 21.17.

Brita Täljedals hotell 

ligger på Place de la Répu-

blique, i tionde arrondis-

sementet, där fl era av ter-

rordåden ägde rum. 

Men det var inte förrän 

Britas son ringde hemifrån 

Sverige som det gick upp 

för henne vad som pågick 

alldeles i närheten.

– Jag kom tillbaka till 

hotellet vid åttatiden. Jag 

märkte ingenting av vad 

som hände utanför, säger 

Brita, som bor på sjätte vå-

ningen.

Stannade inomhus
Under hela lördagen höll 

sig Brita Täljedal inomhus. 

– Polisen uppmanade 

alla  att stanna inne, så då 

var det nog väldigt tomt 

i Paris, säger hon.

På söndagen gick hon 

däremot ut och det gjorde 

också många andra.

– Det var lugnt och stilla 

på gatorna. Det var inte en 

enda människa som log. 

På söndagskvällen sam-

lades människor vid at-

tentatsplatserna runt om 

i Paris.

– Folk ville gå ut och he-

dra offren, men också visa 

att man bryr sig och inte 

låter sig skrämmas, säger 

Brita.

Panik utbröt
En av manifestationerna 

hölls på Place de Republi-

que, alldeles bredvid Britas 

hotell. Hon var själv inte på 

plats och märkte därför in-

te av den panik som utbröt.

Mängder av människ-

or hade samlats i en stilla 

manifestation. I samband 

med det hördes skott, nå-

got som utlöste panik i folk-

samlingen. Det visade sig 

att någon tänt smällare el-

ler raketer. Brita Täljedal 

bekräftar den spända och 

oroliga stämningen bland 

människorna i Paris.

Hur känner du själv?
– Det är väldigt otäckt. 

Jag känner rädsla, men 

tänker att det inte är så far-

ligt för mig. Men eftersom 

jag bor precis i de här kvar-

teren så känns det oroligt. 

Hemresan har hela ti-

den varit planerad till tis-

dagen. Även om syftet med 

resan ställdes in samtidigt 

som president François 

Hollande utlyste tre da-

gars landssorg så besluta-

de hon sig för att stanna 

kvar tiden ut.

– Jag möter parisbor och 

tänker på familjer som är 

rädda för att skicka tillba-

ka barnen till skolan. Men 

det här är ju deras hem och 

de lever i det här. Den räds-

lan måste vi tackla.

 � ATTACKERNA I PARIS

”Polisen uppmanade 
alla att stanna inne”
 �Bildmuseets Brita Täljedal i Paris • Bor mitt i området där terrordåden ägde rum

ORO. Brita Täljedal berät-

tar om sina upplevelser från 

terrorattentaten i Paris.

 FOTO: PER A ADSTEN/ARKIV

Det 
var 

inte en en-
da männis-
ka som log.

Brita Täljedal 

”
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Ett hundratal Umeå-
bor slöt upp under 
måndagskvällens 
minnesstund, för att 
hedra offren efter 
terrorattacken i Pa-
ris. 

Minnesstunden på Råd-

hustorget i Umeå inleddes 

med en tyst minut för alla 

de människor som fi ck sät-

ta livet till under helgens 

terroristattack i Paris. 

Mats Stålnacke var en av 

de runt hundratalet Umeå-

bor som hade kommit för 

att visa sin solidaritet. 

– Det är viktigt att vara 

här med tanke på det som 

har hänt, det är ett slag mot 

det demokratiska samhäl-

let, säger han. 

Jan Hägglund var den 

som höll i den uttalat opoli-

tiska manifestationen. Hu-

vudtalare var Michel Gau-

tier, fransk honorärkonsul 

i Umeå. 

Vardag i andra delar
– Vi är rädda, men vi är in-

te förlamade, sade Gautier 

till åhörarna i den kyliga 

novemberkvällen.

Han konstaterade ock-

så att händelserna i Paris 

är vardag i andra delar av 

världen. 

– I Mellanöstern sker så-

dant här varje vecka, men 

ingen tänder några ljus för 

dem, sade Gautier. 

Även Umeå kommunfull-

mäktiges ordförande, Ma-

rie-Louise Rönnmark (S) 

talade under minnesstun-

den på Rådhustorget.    

Jon Jonsson
jon.jonsson@folkbladet.nu 090-17 59 40

 �MANIFESTATION I UMEÅ FÖR TERRORNS OFFER

”Vi är rädda, men 
inte förlamade”

STÖD. Under måndagskvällen hedrades offren efter terrorattackerna i Paris med en minnesstund på Rådhustorget i 

Umeå. Efter honorärkonsul Michel Gautiers tal kunde de som ville tända ljus och lämna blommor.  FOTO: LINDA ELIASSON

 �VARFÖR DELTAR DU I MANIFESTATIONEN?

 �Lena Lundberg, Umeå. 
”Jag ville visa solidaritet ef-

ter det som har hänt. Vi be-

höver stå enade. Det som 

hänt är inte bara förfärligt 

för Paris, utan på många 

sätt för världen.”

 �Tommy Strand, Umeå. 
”Jag ville visa min sympati 

med det franska folket. Det 

som hänt är djupt beklag-

ligt, man kan inte fatta att 

terrorn kommer närmare 

och närmare.”

 �Tobias Levander, Upp-
sala. ”Jag hörde att det var 

en opolitisk manifestation, 

och efter det fruktansvärda 

som hänt kändes det rätt 

och riktigt att lägga lite tid 

på det.”

 �Ann-Katrin Boström, 
Umeå. ”Det är så oroligt 

i världen och jag vill sätta 

ner foten och visa att det 

fi nns hopp. Det går att 

göra något åt det här och 

vända.”

 �Filip Hallbäck. ”Jag vill 

visa solidaritet med min 

närvaro, inte bara för offren 

Paris, utan även för offren 

i Beirut och Bagdad efter 

händelserna där.”

 �Jakob Frech, Umeå, 
med Towa och Nova. ”Vi 

är här för att hedra offren. 

Ingen har rätt att döda nå-

gon anan för att man har 

en annan åsikt, eller en an-

nan religion.”

Västerbottens Folkblad
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Samtidens migration mö
KONST

Ett oerhört vackert men även fasans-
fullt möte med havets betydelse för 
migration presenteras i filmtriptyken 
”Vertigo Sea” på Bildmuseet i Umeå  
i samarbete med BAC-Bartic Art 
 Center. 

– Jag vill skapa engagemang 
och förändring, säger konst-
nären och filmaren John 
Akomfrah. 

Under 48 minuter, på tre 
stora bildskärmar, rullar 
filmtriptyken Vertigo Sea. Det 
är ett oförglömligt möte med 
havet på vattenytan, under 
och intill. En berättelse med 
avstamp i flera århundran-
den där skönt natursceneri 

varvas med blodig valfångst, 
jakt på isbjörnar, slaveri, 
flyktingbåtar, förmultnan-
de djur och stiliserat 1700–
1800-tal. Bilderna akompan-
jeras av skådespelare som lä-
ser stycken ur Moby Dick och 
Whale Nation. Utropet Jesus, 
save me, save me upprepas 
under filmen. Mötet med det 
vackra och det fruktansvärda 
etsar sig fast. 

– Med dubbla bilder vill 
jag skapa engagemang, de-
batt och förändring, säger 
John Akomfrah på plats i 
Bildmuseet under vernissa-
gen. 

Under 30 år har denne brit-
tiske konstnär och filmska-
pare John arbetat med frå-
gor kring minne, identitet 
och migration i sitt konst-
närsskap. Hans pappa blev 
offer i självständighetskam-
pen i Ghana på 1960-talet och 
hans politiskt engagerade 
mamma tvingades fly med 
sina barn till London för att 
inte gå samma öde till mötes. 

I London influerades John 
Akomfrah av punkens re-
volutionära idéer och som 
”upprorisk rebell” blev han 
avstängd från ett stort  antal 

skolor. Med ett stort film-
intresse, redan som 14-åring, 
tillbringade han dock myck-
et tid på kvartersbiografen i 
London. 

– Jag tog mig alltid in utan 
att betala och fick ofta höra: 
”What the fuck is wrong with 
that kid”, säger John Akom-
frah med ett leende.

I mötet med en förståen-
de lärare fick han stanna 
kvar på en och samma skola 

för att studera film. Där träf-
fade han även de debatt- och 
filmintresserade vännerna 
David Lawson och Lina Go-
paul. 1982 startade de tillsam-
mans Black Audio Film Col-
lective, senare Smoking Dogs 
Films, där de fortfarande ar-
betar tillsammans med ex-
perimentell avantgardefilm.  
I uppstarten avslog Brittiska 
Arts Council gruppens ansök-
ningar om finansiellt stöd då 
man menade att ”svarta inte 
kunde göra avantgardefilm”.

– I dag arbetar vi med film 
inom Broadcast, Cinema in-
dependence och Gallery spa-
ce. Energin, modet och mo-
torn hämtar vi från punken, 
förklarar John Akomfrah och 
tillägger:

– Vi är inte intresserade av 

"
Vi är inte 
 intresserade 

av mainstream 
cinema som tar 
publikens pengar, 
slår dem i huvudet 
och skickar hem 
dem.

Premiär på Venedigbiennalen. Ur ilmtriptyken ”Vertigo Sea” som hade premiär under årets Venedigbiennal. 

"
Man ska inte 
skrämma 

barn till ångest, 
men de behöver 
likaväl som en 
vuxen uppröras  
av konst.

Astrid Lindgren, författare

2
november har 
Norrlandspodden 
nypremiär igen 
med Po Tidholm 
och Sofia Mirjams-
dotter.

FILM 

Kortfilmsskräckisar börjar 
bli en trend, konstaterar 
Svenska filminstitutet och 
efterlyser fler korta skräck-
filmsprojekt. Satsningen 
”It’s Alive” riktar sig till 
såväl etablerade som nya 
filmskapare.

”Vi vill bli skrämda, vi 
vill bli riktigt skrämda, 
och vi vill ha skräck filmer 
som andas nutid, och 
framtid, säger Filminsti-
tutets kortfilmskonsulent 
Andreas Fock i ett press-
meddelande.

Främst efterlyser man 
projekt från kvinnliga 
filmare eftersom genren 
ofta är mansdominerad. 
(TT)

Skräckfilmer 
efterlyses

Mer Skräck. Långilmen 

”Fredagen den 13:e” hade 

premiär 1980. Nu efterlyser 

Film institutet korta skräck-

ilmer. Foto: TT/Arkivbild
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mainstream cinema som tar 
publikens pengar, slår dem 
i huvudet och skickar hem 
dem. Vi vill skapa förändring. 

Black Audio Film  Collective 

slog igenom med den do-
kumentärt färgade filmen 
Handsworh songs som hand-
lade om upploppen i Hands-
worh på 1980-talet. John 
Akomfrahs verk visas i dag 
på de stora internationella 
filmfestivalerna, konstbien-
nalerna och museum runt 
om i världen. Det är första 
gången hans verk nu visas i 
Sverige.

– Som filmmakare vill jag 
undersöka i första hand. 
Egentligen hade jag själv 
tänkt att resa till Afrika för 
att ta mig över havet, men 
jag vågade till slut inte göra 

 denna riskfyllda utmaning, 
säger John Akomfrah.

I hans verk Vertigo Sea 
blandas material från his-
toriska filmarkiv, nyhets-
rapportering, naturfilmer 
och egna iscensättningar. 

– Efter presentationen på 
Bildmuseet reser jag  direkt 

till Grekland för att filma 
båtflyktingarna. Dessa bilder 
ingår i mitt nästkommande 
projekt, berättar John Akom-
frah.

Nyligen nominerades han 
till det prestigefyllda brittis-
ka konstpriset Artes Mundi.

Yvonne Rittvall

n möter havet

John Akomfrah

Född: 1957 i Accra  Ghana. 

Utvandrade som  nio åring 

tillsammans med sin 

 mamma.

Bor: I England.

Sysselsättning: Konstnär, 

ilmregissör och manus

författare. Grundade 1982 

Black Audio Film Collective. 

Brittiska Arts Council avslog 

först studions ansökningar 

om inansiellt stöd eftersom 

man menade att svarta inte 

kunde göra avantgardeilm.

Sverigeaktuell: På Bild

museet i Umeå som den 

25/10 till 17/1 visar  ”Vertigo 

sea”. Venedigbiennalens 

curator Okwui Enwezor såg 

till att det ick premiär  

i  Venedig.
Källa: The Guardian

Foto: John Akomfrah

Medlöperiet 
och maktens 
korruption
Ställd inför islam blir många aldrig  
så frispråkiga röster rådvilla och 
 nervösa. 
Man håller tand för tunga, 
talar i antydningar, mild-
rar formuleringarna. Trots 
att islam är en global 
världsmakt med en mil-
jard trosutövare ses den 
ofta som en strykrädd och 
hunsad stackare, liksom 
för ömtålig för att tåla mer 
allvarlig kritik. Något inte 
minst fundamentalister 
kan vara tacksamma över.

Utan att vara någon 
egentlig, medveten 
islam kritiker har Michel 
Houelle becq genom åren 
återkommit till islam som 
vålds- och maktapparat, 
men han har gjort det mer 
en passant, i konfrontativa 
passager i romanerna eller 
i slängiga intervjuuttalan-
den, snarare än en som del 
av en uttänkt linje. Ställd 
inför anklagelsen att vara 
islamhatare har han dock 
hela tiden inskärpt hur lite 
islam upptar hans tankar. 
Också ett sätt att uttrycka 
förakt, förvisso, och kanske 
ett mer effektivt sådant. 

Att påståendet inte riktigt 
är sant visar emellertid 
den nya romanen Under-
kastelse, som trovärdigt 
och suggestivt skildrar hur 
Frankrike 2022 får sin för-
sta muslimska  president 
och omstöps i islams teck-
en. Genom den enslige och 
något kufiske högskolelek-
torn François’ ögon rullas 
hela skeendet upp, från 
de första krypande stegen 
till det faktiska genomför-
andet. Det är i romanen 

inte tal om revolution eller 
terror, det hela sker utan 
buller och bång – barba-
rerna i IS hade tveklöst 
sett president Mohammed 
Ben Abbes från Muslimska 
broderskapet som en sill-
mjölke. Författaren lägger 
i stället vikten på med-
löperiet, hur människor 
ger upp sina fri- och rättig-
heter utan att egentligen 
knota, inte så mycket av 
övertygelse om att det nya 
är bättre som av apati och 
håglöshet. 

François själv är en halvt 
misslyckad akademiker, 
som efter att för många 
år sedan ha skrivit en om-
talad avhandling om Joris-
Karl Huysmans nu lever ett 
stilla och händelsefattigt 
liv. Några politiska lidelser 
har han inte och intresset 
och engagemanget för det 
mångkulturella samhäl-
let sträcker sig till funde-
ringar över vilken indisk 
mikromat (Chicken Tikka 
Masala, Chicken Biryani 
eller Chicken Rogan Josh?) 
han ska äta till middag 
framför teven. Valkampan-
jen, där Nationella Fronten 
i slutändan ställs mot Mus-
limska broderskapet, blir 

en vändpunkt. Politiken 
laddas med blod och nerv 
och inte heller François 
lyckas hålla sig från att 
svepas med.

Houellebecq intar inte en 
polemisk hållning utan 
åskådliggör det större ske-
endet med subtila medel. 
Det frustande och engage-
rade ligger inte för honom. 
Så ägnas ingen kraft åt 
att fördöma omänskliga 
sharialagar eller islams 
problematiska förhållande 
till demokrati och yttran-
defrihet, men desto större 
åt att, underbart giftigt, 
beskriva hur de vänster-
intellektuella och liberaler-
na i François’ närhet säljer 
ut idealen för världsliga 
och materiella ting. I dessa 
ynkryggars vurmande för 
yttre glans speglas makten 
och religionen: de saudis-
ka prinsarna med världs-
byggarkomplex, raderna 
av män, maktfullkomlig-
heten, vidskepligheten och 
trångsyntheten, samman-
blandandet av religion och 
politik. 

Det sarkastiska por-
trättet av patriarken och 
professorn Rediger – som 
använder den nya situa-
tionen för att svinga sig 
uppåt på samhällsstegen, 
och hänsynslöst plockar 
russinen ur kakan medan 
det får gå som det vill med 
samhället – skulle rentav 
kunna ingå i en exempel-
samling över hur makt 
korrumperar. I honom har 
Houellebecq ringat in en 
karaktär som är nödvändig 
för varje politisk omväl-
velse av betydelse. 

Martin Bergqvist 

Litteratur

Michel Houellebecq
Underkastelse

Översättning Kristoffer 

 Leandoer

Albert Bonniers förlag

Kontroversiell. Den kontroversielle franska författaren Michel Houellebecq är aktuell på 

svenska med sin senaste bok ”Underkastelse”. Foto: Philippe Matsas pour les éditio
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 ■ Kulturkollen!

Olof Wretling är nyårsaftonens vintervärd i Vinter i P1. Diagnoserna i 
mitt liv är Wretlings utlovade tema på vinterpratet som sänds direkt från 
Idunteatern i Umeå kl. 13. Vid sin sida under förestäållningen och sänd-
ningen har Olof Wretling musikern Jakob Nyström.

Habitat för valar, isbjörnar, sälar. 
Transportled för slavskepp. Sista 
utväg för fl yktingar.

Havet. Havet, som livsmiljö och 
farled för kolonisering och migra-
tion, är temat för John Akomfrahs 
fi lmessä Vertigo Sea.

Från tre bildskärmar över-
svämmas åskådaren av natur- 
och journalfi lmer, nyhetsrap-
portering och konstnärens egna 
iscensättningar. På ljudspåret blandas musik med naturens röster 
och citat ur litterära verk: Moby Dick, Whale Nation, Mot fyren, 
Så talade Zarathustra.

Kronologi saknas, de tre fi lmdukarnas berättelser glider ut och 
in i varandra. Jag förstår inte alltid varför.

Kärnan är människan som offer och förövare. Mest kanske det 
senare. Kolonisatören, exploatören, arternas härskare. Och havet 
som skådeplats för smältande glaciärer, båtfl yktingar, valjakt.

Man kan gråta för mindre.
Men också förstå eller åtminstone ana mer. Det känns som om 

vågorna från fi lmarkiven har nått land med osedvanlig styrka just 
i år.

Vertigo Sea visas på Bildmuseet till och med 17 januari.
ANDERS SJÖGREN

1. Kraftfulla vågor från filmarkiven

Årets erövring: plötsligt började kvinnor, unga och äldre, att kalla 
varandra genier. Kanske lite tjatigt i längden, men ord har makt 
att förändra tankar. Och i en tid dominerad av knäfall för Kultur-
mannen är tanken på kvinnan som geni ännu sant revolutionär. Ett 
första steg är att ta ordet i bruk för att ge cred åt en syster!

I samma anda vill jag se 2015 som året när Den Äldre Bildade 
Kvinnan – och hennes yngre och arga döttrar kom tillbaka för att 
stanna. Och de stod i bredd! Agneta Pleijels Spådomen: en fl ickas me-
moarer gav röst åt fl ickans tid i en åldrande kvinnas minne. I M 
Train axlade Patti Smith kvinnosorgens tyngd och fyllde fi ckorna på 
sin yllerock med Virginia Woolfs stenar och Frida Kahlos smärta. 
Karin Johannisson befriade de galna fl ickorna och kvinnorna ur psy-
kopatologins fadershus i Den sårade divan – blixtrande intelligent. 
Lika uppkäftigt och smart var det feministiska återtagandet av den 
klassiska essägenren, med Laurie Pennys Sex, lögner & revolution och 
Roxane Gays Bad Feminist i avantgardet. Genier, var ordet!

ANNELIE BRÄNSTRÖM ÖHMAN

2. Kvinnliga genier – i bredd!

Kulturåret 2015 hade en tumult-
artad inramning, med allt från 
mordhot på fyllan i podcast rik-
tade mot kulturchefer till ter-
rordåd som skakat om – men jag 
väljer att fokusera på ett enda 
lokalt evenemang.

Det handlar om Björk. Mer 
specifi kt hennes födelsedagska-
las på Norrlandsoperan i Umeå, 
med konserter, performance 
och fi lmvisning. Och jag väljer 
att lyfta fram Made by Björk inte 
för att jag älskar artisten över-
drivet mycket, utan för att for-
matet på kvällen var en modell 
för framtida fester och festiva-
ler. Umeås kulturliv stöps om 
för varje år som går, och här har 
Made hittat en trevlighetsnorm 
och kulturformsblandning som 
borde få bli ett gällande format 
framöver. Vare sig det är i de fi -
nare lokalerna eller de lite mer 
slitna.

CARL AHLSTRÖM

5. Björk-hyllning 
i fint format

Det har varit ett panikslaget år. Fyllt av lidande. Kan-
ske därför söker jag vissa kvaliteter i litteratur just 
nu. Böcker som ser igenom och bortom nuet. Som 
öppnar rum när många vill stänga dem. Författare 
som fortsätter vara sakliga när röster spricker i af-
fekt. Som fortsätter förfasas över det brutala även 
när det har normaliserats och blivit vardag. Som vis-
kar när tonläget blir öronbedövande. Som talar när 
andra tiger.

Som romanen Vicekonsuln av Marguerite Duras. En 
sorgesång om hur kolonialismen korrumperar, inte 
minst andligen, äntligen översatt till svenska. 

Som Raskrigaren av Mattias Gardell. Skrämmande 
och viktigt om det rasistiska våldet och dess orsa-
ker.

Som Ryska dagsedlar av Lev Rubinstein. En under-
fundig, rasande och vemodig essäsamling som diag-
nosticerar det själsliga tillståndet i Ryssland.

Och Svetlana Aleksijevitj går inte att bortse från i 
år. Nu fi nns äntligen alla volymer i Utopins röster på 
svenska. Jag ägnar mellandagarna åt De sista vittne-
na: solo för barnröst.                            CARL ÅKERLUND

6. Böcker som ser igenom nuet

Vanligtvis brukar man nyttja teaterpausen till ming-
el och allmänt småprat, men efter första akten av 
Vår klass (bilden) är jag så blytungt upprörd att jag 
tigande måste gå åt sidan. Inget fi nns att tillägga 
efter denna skakande skildring av hur hundratals 
judar i en östpolsk by slås, torteras och bränns 
ihjäl av sina  grannar.

Mircea Cartarescus Levanten Österlandet skriven på den rumän-
ska dialekten mundiska, fenomenalt överförd till svenska av Inger 
Johansson. Som berättarfantasteri ett europeiskt svar på Thomas 
Pynchon men framförallt språk i sin egen rätt och därmed också en 
medvetandekick i en tid av allehanda medialt snattrande.

På hemmaplan: Tantteaterns Jag har en resväska i rymden på Norr-
byskärs museum. Diktcollage, teater eller performance får vara 
osagt, men när de korsar Federico Lorcas poesi och stickegarn med 
vällustigt apelsinkladdande anar jag av stämningen i rummet att 
Kajsa Reicke och Karin Larsson intuitivt och övertygande fångar 
en mogen kvinnas erfarenhet.

LEIF LARSSON

3. Vår klass och Tantteatern

Deportees – The big sleep. Det är inte ofta dagsaktualiteter samman-
faller med existentiella och för mänskligheten avgörande frågor. 
Särskilt inte på ett enkelt popalbum. Den undergångsstämning som 
präglar Deportees nya skiva får konkretion av höstens fl yktingsi-
tuation, terrorattacker och allt mer överhängande klimathot. Det 
handlar om att förlora. Drömmar, idéer och allt man haft kärt. Men 
också om att det bakom den egna förlusten kanske väntar något an-
nat. En större gemenskap, ett djupare känt ansvar.

Att vara jag av Anna Höglund är en bilderbok för ungdomar om 
hur svårt det kan vara att som fl icka bli ett subjekt, att vara ”jag” 
istället för ett objekt för andras blickar. Boken är saklig, helt lojal 
med 13-åriga Rosas perspektiv och fylld av något så ovanligt som 
en varm svart humor.

Kärleksförklaring av litteraturvetaren Anders Johansson är en 
svindlande essä om vad det egentligen innebär att säga ”jag älskar 
dig” till någon. Vem blir man när man älskar, är kärlek ens möjlig i 
vår narcissistiska samtid?                                              MARIA JÖNSSON

7. Popalbum, bilderbok och essä

John Akomfrahs Vertigo Sea som visas just nu på Bildmuseet är nog 
den mest drabbande och aktuella konst du kan fi nna i Umeå detta 
år. Med den känslomässiga kommunikationen som 
fyr istället för en kronologisk ordning fömedlar 
Akomfrah havets betydelse för människors rö-
relser över jorden. Som fl yktingar, som slavar, 
som kolonisatörer som jägare har vi alltid för-
fl yttat oss över klotet med livet på ett eller an-
nat sätt som insats. Som offer eller förövare. 

Tre videodukar bred och med en ljudbild 
som försätter oss i samband med de okuvliga 
naturkrafterna sida vid sida med dokumentä-
ra inslag från människor på fl ykt och isbjör-
nens hopplösa kamp mot människan – som 
framstår som det största rovdjuret av alla, är 
ett verk som bitvis är svårt att uthärda. Efter 
48 minuter av komplex skönhet, brutalitet och 
vädjan lämnar jag salen med insikten att det är på 
jorden himlen, men också helvetet, fi nns.

MARIT STRANDBERG

8. Himlen och helvetet på jorden

ÅTERBLICKAR. På nyårsafton skickas traditionsenligt kultursidans nyårsraketer upp för att belysa 
årets starkaste kulturhändelser. I en genreöverskridande återblick bjuder 17 av VK-kulturens skribenter 
i dag på en tillbakablick på ett kulturår präglat av allvar och tyngd, men också av kraft och hopp.

Kulturåret 2015 – samtid och   

Ur Vertigo Sea av John Akomfrah.

Domaren av Ian McEwan presen-
terar årets bästa moralfi loso-
fi ska dilemma: Är du den som 
är bäst skickad att styra över 
ditt eget liv, alltid? Ska doma-
ren i familjerätt Fiona May fäl-
la ett avgörande utifrån seku-
lära, humanistiska principer 
mot en persons vilja, eller ska 
personens religiösa, dogmatis-
ka övertygelse tillåtas döda ho-
nom?

Den andra maskinåldern av 
MIT-forskarna Erik Brynjolfs-
son och Andrew McAfee utgör 
ett helhetsgrepp över samhäl-
lets digitalisering, där förfat-
tarna menar att nu börjar ut-
vecklingskurvan peka uppåt 
på ett sätt vi inte sett förut. Och 
förklarar detta med riskornet 
och schackbrädet. Effekterna 
är både enkla och komplicera-
de: överfl öd och klyftor.

Vi bara lyder av sociologen Ro-
land Paulsen är en liten berättel-
se om Arbetsförmedlingen och 
de positiva lydnadsprocesser 
som formar dess verksamhet, 
och samtidigt en del i en stor 
berättelse om ett samhälle i om-
välvning. Akademisk opinions-
bildning när den är som bäst.

PO ÅGREN

4. Mc Ewan, 
Paulsen och MIT-
forskarduo 

Björk fyllde 50 år och fi rades på 
Norrlandsoperan.

VÄSTERBOTTENS-KURIREN

En smula svalkande likgiltighet och tung, klassisk 
maktkritik skulle göra kultursidorna gott.

I Aftonbladet Kulturs kritikerlista över året som gått tillägnar Göran Greider årets diss till landets kultursidor.  ”Oftast drar det genom dem enbart enorma känslosvall som först tycks lysa upp frågor 

men som egentligen lämnar dem ödelagda, vare sig det gäller l yktingfrågor, kulturmän eller identitetspolitik”, skriver han.
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Att skapa träf säker satir i en farsartad tid präglad av såväl frivil-
lig som ofrivillig självparodisering, kan framstå närmast omöjligt. 
2015 överträffar tyvärr verkligheten även det mest hårdragna dik-
tandet. Men tack och lov fi nns där befriande undantag. Ett sådant, 
som med perfektion tagit sig genom nålsögat, har varit den senas-
te och nittonde säsongen av TV-serien South Park, skriven av Trey 
Parker och Matt Stone. 

I tio avsnitt har tittaren fått följa småstaden South Park, Colora-
do genom en tilltagande polarisering mellan å ena sidan ”politisk 
korrekthet”, å andra sidan populistisk och protektionistisk antiin-
tellektualism. I relation till detta kämpar samtidigt stadens etablis-
semang – med spektakulära stadsomvandlingsprojekt som vapen – 
för sitt rykte och sin plats på kartan. Allt skildrat med något 
som bäst går att beskriva som en situationistisk touch.

Igenkänningsfaktorn, för exempelvis en Umebo, är 
milt uttryckt; hög. Inte minst känns skratten frigöran-
de och välbehövliga, för den som dunkat huvudet i 
väggen väl många gånger över sakernas tillstånd.
 ERIK PERSSON

16. Frigörande satir i South Park

En händelse på teaterområdet stod i fullkomlig särklass under det 
gångna året: polacken Tadeuzs Slobodzianeks pjäs Vår klass om 
mordbranden i Jebwabne under gångna världskriget. Föreställning-
en från Teater Galeasen kom på gästspel till Umeå i april och redu-
cerade allt annat utbud till staffage. Att teater är något helt annat än 
att en bemärkt person skriver en monolog om personliga svårighe-
ter, behövde vi påminnas om. Här stod historiens smärta naken upp 
ur gamla gravar, en generation ungdomar följs genom Polens nutid 
fram till i dag, som fullgångna teatrala gestalter, kort sagt som dra-
matik, välspelat, välregisserat. Man tog sig för pannan av hänförelse.

På litteraturens område vill jag framhålla två diktsamlingar ut-
komna under året, båda typiskt nog på Ellerströms förlag, Sirkka 
Turkkas En hund i strumpbyxor och Elisabeth Bishops Minnet av livet. 
Båda böckerna ger uttryck för kvinnlig livsvisdom, dyrköpt men 
lätt buren, språklig originalitet, och en självklar förankring i förfat-
tarinnornas landskap och miljöer, i Finland och USA respektive.

Alla kan inte få nobelpriset, men kan erbjuda likvärdig läsglädje.
GUNNAR BALGÅRD

9. Vår klass och två poeter

I två av årets mest njutbara upp-
levelser medverkade Norrlands-
operans symfoniorkester och i 
båda fallen tillsammans med ar-
tister inte givna i ett operasam-
arbete. Till konserten Somehow 
life got in the way med Isabella 
Lundgren fi ck jag tag i en av de 
sista biljetterna, och där och då 
skapade den 27–åriga jazzsång-
erskan ljuv musik tillsammans 
med orkestern.

En dryg månad senare toppa-
des detta av hyllningskonserten 
Made by Björk, som förmodligen 
är något av det bästa jag hört 
på operan i Umeå. Edda Mag-
nason, Jenny Wilson och fram-
för allt Moto Boys tolkningar 
av den isländska sångerskans 
konstmusik, omvandlade i ny-
målade arrangemang av Hans 
Ek, var magisk.

I ytterligare två av höstens 
ljuspunkter möts döden och li-
vet så att hjärtat sviktar. Tom 
Malmquist berättar i romanen 
I varje ögonblick är vi fortfaran-
de vid liv om fl ickvännens död 
och dotterns födelse både osen-
timentalt och gastkramande 
och tv-serien River, där Stellan 
Skarsgård glänser, är en förun-
derlig mix av overklighet och 
vardag skildrad med lysande 
precision.  

KARIN BERNSPÅNG

12. Lundgren, 
Björk, Malmquist 
och Skarsgård

Årets skratt: Bianca och Tiffany Kronlöfs Slå pattarna i taket var 
en vildsint spretig humorshow. 

Årets skräck: Sauls son var en fasansfull skildring från förintelse-
lägret. Visades på fi lmfestivalen, går upp på bio i februari.

Årets veteran: Bob Dylan med sitt fi na band åstadkom i all enkel-
het en fantastisk konsert i Stockholm.

Årets hyllning: Björk fi rades i Umeå med en konsert med Symfo-
niorkestern.

Årets soloprestation: Melinda Kinnaman tolkade Ann Heberleins 
Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva.

Årets spänning: Mattias Gardells bok Raskrigaren om terroris-
ten Peter Mangs är en bladvändare om samhällets mörka sidor.

Årets fi lm: John Akomfrahs stilfulla Vertigo sea på Bildmuseet 
går att se om och igen.                                                           LARS BÖHLIN

15. Sju årsbästa

Den muslimske regissören Abderrahmane Sissakos komitragiska 
fi lm Timbuktu skildrar jihadisternas maktövertagande av huvud-
staden i Mali. På fi lmfestivalen i Cannes sade den mauretanske re-
gissören att skälet till att göra fi lmen var detta: ”Världen har blivit 
likgiltig inför våldet”.

Timbuktu är av de starkaste fi lmer som jag har sett i mitt långa 
fi lm-liv. Jag önskar att fi lmen inte vore aktuell.

Staf an Malmberg, psykolog från Dalarna, fi ck tidskriften VI:s ro-
manpris 2015 för den komitragiska actionboken Gardet. Om du nå-
gon gång har stört dig på folk som beter sig som dårar i trafi ken 
eller rasat över tv-utslagstävlingar som Idol eller velat hämnas på 
rasister – ska du absolut läsa Gardet. Med risk för blodstörtning. 
Kanske ska du inte läsa boken.

Johanna Jönssons tal i Sveriges Riksdag den 3 december 2015.
LENA KJERSÉN EDMAN

17. En film, en bok, ett tal

Musik: Hans Eks konsert under Made by Björk med Norrlandsope-
rans Symfoniorkester och kör samt solisterna Jenny Wilson, Edda 
Magnason och Moto Boy var magisk. Släpade min förkylda kropp 
till konserten och blev rikligt belönad.

Opera: Lyckades få en biljett till den sista, utsålda föreställningen 
av Rigoletto där regissören Kristofer Steen, kostymdesignern Beh-
naz Aram och ljussättaren/scenografen Linus Fellbom gjorde varje 

scen till en tavla.
Nycirkus: Även i år arrangerade 

Umeå Teaterförening nycirkus 
av världsklass. The 7 Fingers bjöd 
på den sprudlande föreställning-

en Cuisine and Confessions 
medan Gravity and other 

myths med A simple spa-
ce visade att kroppen 
är akrobatens främsta 

verktyg.
Film: Världen är 

skrämmande just nu 
men som vanligt fi nns 
tröst och styrka i fi l-

men. Som botemedel 
mot inskränkthet re-
kommenderas Manda-

rinodlaren, The Miscre-
ants, Jordens salt 
och Filip & Fred-
rik presenterar: 
Trevligt folk. Och 
enbart för nöjes 
skull: Birdman och 
Havets sång.

NANCY BLADFÄLT

11. Björk, Rigoletto och nycirkus

  dåtid speglad i kulturen

Astrid Lindgren. Krigsdagböcker 
1939-1945.  Personligt, gripan-
de, lärorikt. Det är kriget, poli-
tiken och det är familjen. Man 
trodde inte det gick att beund-
ra henne ännu mer än tidigare, 
men visst.

45 år. Stark fi lm om ett äkten-
skap som skakas när liket av 
mannens första kärlek åter-
fi nns. Det är skarpt, skickligt 
och hemskt när det förljugna 
blottläggs. Det låter kanske ba-
nalt – men är stort, inte minst 
tack vare Charlotte Rampling. 

Under året har den oumbär-
liga New York Review of Books 
ständigt påmint oss om den öst-
europeiska historien med mas-
sakrer, cynisk maktutövning 
och historieförfalskning. Skri-
benterna är namn som Timothy 
Snyder, Istvan Deak, Cristopher 
Browning och Omer Bartov,fi na 
amerikanska historiker, somli-
ga med band till länderna i frå-
ga genom sin uppväxt.

PER RUNESSON

13. Astrid Lind-
gren och NY 
Review of Books

Krigen: Dåtidens och samtidens krig tog plats i litteraturen 2015. 
Svetlana Aleksijevitj Utopins röster, Samar Yazbeks Resa in i tomheten 
och Astrid Lindgrens krigsdagböcker blev tre starka noder i årets ut-
givning, för en ny svår tid.

Konsten: Krig och klimathot gav välbehövligt nytt allvar i debat-
ten om konstnärernas betydelse för siktdjup och omvärldsanalys 
– må denna diskussion fortsätta in på 2016. Umeås lokala konstsce-
ner fortsatte vara nationellt och internationellt angelägna; sam-
tidskonst av världsklass i sommarens stora Vietnamutställning och 
John Akomfrahs Vertigo Sea glänste på Bildmuseet, medan dokumen-
tärfotoprojektet Inland gav tyngd åt Västerbottens 
museums Sune Jonsson-centrum.

Kvinnorna: Karin Johannisson (Den sårade divan), 
Anna Jörgensdotter (Drömmen om Ester) och Roxa-
ne Gay (Bad feminist) skrev skarpt och starkt om 
kvinnlig subversivitet och genialitet, välgörande 
motkrafter mot antifeministiska och misogyna 
stråk i samtiden.                                   SARA MEIDELL

14. Krigen, konsten och kvinnorna

Tre årshöjdare med varsin förhoppning.
Minnespassager kallar Ilma Rakusa sin bok Vidare vatten. Just min-

nesvärd är denna självbiografi  som formar sig till en intellektuell 
äventyrsresa genom centraleuropeiskt kulturliv under 1900-talets 
senare hälft. Umeå Littfest öppnar våra ögon för viktiga författar-
skap i skymundan. Fortsätt så!

Mitt framför näsan på alla storfräsare höll Stina Stoor (bilden) på att 
sno åt sig Augustpriset. Bli som folk innehåller drabbande, 

oförställda noveller skrivna med självsäker auktoritet i 
en alldeles egen sydvästerbottnisk tonart som. Så.

Kan vi börja tro att landskapets litterära återväxt 
är säkrad?

En kall aprilafton cyklade vi till Sagateatern för att 
se Vår klass med Teater Galeasen. Och iskalla blev våra 

själar. Tio goda och vänsälla polska klasskamrater blev av den na-
zistiska ideologin uppdelade fi entligt i fem vi (katoliker) och fem 
dom (judar) med förintande konsekvenser. Må rådande europeisk 
och svensk nationalistisk yrsel inte på nytt föra oss dithän!

TOMMY SUNDIN

10. Höjdare med förhoppningar

Roxane Gay.
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 ■ Kulturkollen!

Olof Wretling är nyårsaftonens vintervärd i Vinter i P1. Diagnoserna i 
mitt liv är Wretlings utlovade tema på vinterpratet som sänds direkt från 
Idunteatern i Umeå kl. 13. Vid sin sida under förestäållningen och sänd-
ningen har Olof Wretling musikern Jakob Nyström.

Habitat för valar, isbjörnar, sälar. 
Transportled för slavskepp. Sista 
utväg för fl yktingar.

Havet. Havet, som livsmiljö och 
farled för kolonisering och migra-
tion, är temat för John Akomfrahs 
fi lmessä Vertigo Sea.

Från tre bildskärmar över-
svämmas åskådaren av natur- 
och journalfi lmer, nyhetsrap-
portering och konstnärens egna 
iscensättningar. På ljudspåret blandas musik med naturens röster 
och citat ur litterära verk: Moby Dick, Whale Nation, Mot fyren, 
Så talade Zarathustra.

Kronologi saknas, de tre fi lmdukarnas berättelser glider ut och 
in i varandra. Jag förstår inte alltid varför.

Kärnan är människan som offer och förövare. Mest kanske det 
senare. Kolonisatören, exploatören, arternas härskare. Och havet 
som skådeplats för smältande glaciärer, båtfl yktingar, valjakt.

Man kan gråta för mindre.
Men också förstå eller åtminstone ana mer. Det känns som om 

vågorna från fi lmarkiven har nått land med osedvanlig styrka just 
i år.

Vertigo Sea visas på Bildmuseet till och med 17 januari.
ANDERS SJÖGREN

1. Kraftfulla vågor från filmarkiven

Årets erövring: plötsligt började kvinnor, unga och äldre, att kalla 
varandra genier. Kanske lite tjatigt i längden, men ord har makt 
att förändra tankar. Och i en tid dominerad av knäfall för Kultur-
mannen är tanken på kvinnan som geni ännu sant revolutionär. Ett 
första steg är att ta ordet i bruk för att ge cred åt en syster!

I samma anda vill jag se 2015 som året när Den Äldre Bildade 
Kvinnan – och hennes yngre och arga döttrar kom tillbaka för att 
stanna. Och de stod i bredd! Agneta Pleijels Spådomen: en fl ickas me-
moarer gav röst åt fl ickans tid i en åldrande kvinnas minne. I M 
Train axlade Patti Smith kvinnosorgens tyngd och fyllde fi ckorna på 
sin yllerock med Virginia Woolfs stenar och Frida Kahlos smärta. 
Karin Johannisson befriade de galna fl ickorna och kvinnorna ur psy-
kopatologins fadershus i Den sårade divan – blixtrande intelligent. 
Lika uppkäftigt och smart var det feministiska återtagandet av den 
klassiska essägenren, med Laurie Pennys Sex, lögner & revolution och 
Roxane Gays Bad Feminist i avantgardet. Genier, var ordet!

ANNELIE BRÄNSTRÖM ÖHMAN

2. Kvinnliga genier – i bredd!

Kulturåret 2015 hade en tumult-
artad inramning, med allt från 
mordhot på fyllan i podcast rik-
tade mot kulturchefer till ter-
rordåd som skakat om – men jag 
väljer att fokusera på ett enda 
lokalt evenemang.

Det handlar om Björk. Mer 
specifi kt hennes födelsedagska-
las på Norrlandsoperan i Umeå, 
med konserter, performance 
och fi lmvisning. Och jag väljer 
att lyfta fram Made by Björk inte 
för att jag älskar artisten över-
drivet mycket, utan för att for-
matet på kvällen var en modell 
för framtida fester och festiva-
ler. Umeås kulturliv stöps om 
för varje år som går, och här har 
Made hittat en trevlighetsnorm 
och kulturformsblandning som 
borde få bli ett gällande format 
framöver. Vare sig det är i de fi -
nare lokalerna eller de lite mer 
slitna.

CARL AHLSTRÖM

5. Björk-hyllning 
i fint format

Det har varit ett panikslaget år. Fyllt av lidande. Kan-
ske därför söker jag vissa kvaliteter i litteratur just 
nu. Böcker som ser igenom och bortom nuet. Som 
öppnar rum när många vill stänga dem. Författare 
som fortsätter vara sakliga när röster spricker i af-
fekt. Som fortsätter förfasas över det brutala även 
när det har normaliserats och blivit vardag. Som vis-
kar när tonläget blir öronbedövande. Som talar när 
andra tiger.

Som romanen Vicekonsuln av Marguerite Duras. En 
sorgesång om hur kolonialismen korrumperar, inte 
minst andligen, äntligen översatt till svenska. 

Som Raskrigaren av Mattias Gardell. Skrämmande 
och viktigt om det rasistiska våldet och dess orsa-
ker.

Som Ryska dagsedlar av Lev Rubinstein. En under-
fundig, rasande och vemodig essäsamling som diag-
nosticerar det själsliga tillståndet i Ryssland.

Och Svetlana Aleksijevitj går inte att bortse från i 
år. Nu fi nns äntligen alla volymer i Utopins röster på 
svenska. Jag ägnar mellandagarna åt De sista vittne-
na: solo för barnröst.                            CARL ÅKERLUND

6. Böcker som ser igenom nuet

Vanligtvis brukar man nyttja teaterpausen till ming-
el och allmänt småprat, men efter första akten av 
Vår klass (bilden) är jag så blytungt upprörd att jag 
tigande måste gå åt sidan. Inget fi nns att tillägga 
efter denna skakande skildring av hur hundratals 
judar i en östpolsk by slås, torteras och bränns 
ihjäl av sina  grannar.

Mircea Cartarescus Levanten Österlandet skriven på den rumän-
ska dialekten mundiska, fenomenalt överförd till svenska av Inger 
Johansson. Som berättarfantasteri ett europeiskt svar på Thomas 
Pynchon men framförallt språk i sin egen rätt och därmed också en 
medvetandekick i en tid av allehanda medialt snattrande.

På hemmaplan: Tantteaterns Jag har en resväska i rymden på Norr-
byskärs museum. Diktcollage, teater eller performance får vara 
osagt, men när de korsar Federico Lorcas poesi och stickegarn med 
vällustigt apelsinkladdande anar jag av stämningen i rummet att 
Kajsa Reicke och Karin Larsson intuitivt och övertygande fångar 
en mogen kvinnas erfarenhet.

LEIF LARSSON

3. Vår klass och Tantteatern

Deportees – The big sleep. Det är inte ofta dagsaktualiteter samman-
faller med existentiella och för mänskligheten avgörande frågor. 
Särskilt inte på ett enkelt popalbum. Den undergångsstämning som 
präglar Deportees nya skiva får konkretion av höstens fl yktingsi-
tuation, terrorattacker och allt mer överhängande klimathot. Det 
handlar om att förlora. Drömmar, idéer och allt man haft kärt. Men 
också om att det bakom den egna förlusten kanske väntar något an-
nat. En större gemenskap, ett djupare känt ansvar.

Att vara jag av Anna Höglund är en bilderbok för ungdomar om 
hur svårt det kan vara att som fl icka bli ett subjekt, att vara ”jag” 
istället för ett objekt för andras blickar. Boken är saklig, helt lojal 
med 13-åriga Rosas perspektiv och fylld av något så ovanligt som 
en varm svart humor.

Kärleksförklaring av litteraturvetaren Anders Johansson är en 
svindlande essä om vad det egentligen innebär att säga ”jag älskar 
dig” till någon. Vem blir man när man älskar, är kärlek ens möjlig i 
vår narcissistiska samtid?                                              MARIA JÖNSSON

7. Popalbum, bilderbok och essä

John Akomfrahs Vertigo Sea som visas just nu på Bildmuseet är nog 
den mest drabbande och aktuella konst du kan fi nna i Umeå detta 
år. Med den känslomässiga kommunikationen som 
fyr istället för en kronologisk ordning fömedlar 
Akomfrah havets betydelse för människors rö-
relser över jorden. Som fl yktingar, som slavar, 
som kolonisatörer som jägare har vi alltid för-
fl yttat oss över klotet med livet på ett eller an-
nat sätt som insats. Som offer eller förövare. 

Tre videodukar bred och med en ljudbild 
som försätter oss i samband med de okuvliga 
naturkrafterna sida vid sida med dokumentä-
ra inslag från människor på fl ykt och isbjör-
nens hopplösa kamp mot människan – som 
framstår som det största rovdjuret av alla, är 
ett verk som bitvis är svårt att uthärda. Efter 
48 minuter av komplex skönhet, brutalitet och 
vädjan lämnar jag salen med insikten att det är på 
jorden himlen, men också helvetet, fi nns.

MARIT STRANDBERG

8. Himlen och helvetet på jorden

ÅTERBLICKAR. På nyårsafton skickas traditionsenligt kultursidans nyårsraketer upp för att belysa 
årets starkaste kulturhändelser. I en genreöverskridande återblick bjuder 17 av VK-kulturens skribenter 
i dag på en tillbakablick på ett kulturår präglat av allvar och tyngd, men också av kraft och hopp.

Kulturåret 2015 – samtid och   

Ur Vertigo Sea av John Akomfrah.

Domaren av Ian McEwan presen-
terar årets bästa moralfi loso-
fi ska dilemma: Är du den som 
är bäst skickad att styra över 
ditt eget liv, alltid? Ska doma-
ren i familjerätt Fiona May fäl-
la ett avgörande utifrån seku-
lära, humanistiska principer 
mot en persons vilja, eller ska 
personens religiösa, dogmatis-
ka övertygelse tillåtas döda ho-
nom?

Den andra maskinåldern av 
MIT-forskarna Erik Brynjolfs-
son och Andrew McAfee utgör 
ett helhetsgrepp över samhäl-
lets digitalisering, där förfat-
tarna menar att nu börjar ut-
vecklingskurvan peka uppåt 
på ett sätt vi inte sett förut. Och 
förklarar detta med riskornet 
och schackbrädet. Effekterna 
är både enkla och komplicera-
de: överfl öd och klyftor.

Vi bara lyder av sociologen Ro-
land Paulsen är en liten berättel-
se om Arbetsförmedlingen och 
de positiva lydnadsprocesser 
som formar dess verksamhet, 
och samtidigt en del i en stor 
berättelse om ett samhälle i om-
välvning. Akademisk opinions-
bildning när den är som bäst.

PO ÅGREN

4. Mc Ewan, 
Paulsen och MIT-
forskarduo 

Björk fyllde 50 år och fi rades på 
Norrlandsoperan.
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En smula svalkande likgiltighet och tung, klassisk 
maktkritik skulle göra kultursidorna gott.

I Aftonbladet Kulturs kritikerlista över året som gått tillägnar Göran Greider årets diss till landets kultursidor.  ”Oftast drar det genom dem enbart enorma känslosvall som först tycks lysa upp frågor 
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Att skapa träf säker satir i en farsartad tid präglad av såväl frivil-
lig som ofrivillig självparodisering, kan framstå närmast omöjligt. 
2015 överträffar tyvärr verkligheten även det mest hårdragna dik-
tandet. Men tack och lov fi nns där befriande undantag. Ett sådant, 
som med perfektion tagit sig genom nålsögat, har varit den senas-
te och nittonde säsongen av TV-serien South Park, skriven av Trey 
Parker och Matt Stone. 

I tio avsnitt har tittaren fått följa småstaden South Park, Colora-
do genom en tilltagande polarisering mellan å ena sidan ”politisk 
korrekthet”, å andra sidan populistisk och protektionistisk antiin-
tellektualism. I relation till detta kämpar samtidigt stadens etablis-
semang – med spektakulära stadsomvandlingsprojekt som vapen – 
för sitt rykte och sin plats på kartan. Allt skildrat med något 
som bäst går att beskriva som en situationistisk touch.

Igenkänningsfaktorn, för exempelvis en Umebo, är 
milt uttryckt; hög. Inte minst känns skratten frigöran-
de och välbehövliga, för den som dunkat huvudet i 
väggen väl många gånger över sakernas tillstånd.
 ERIK PERSSON

16. Frigörande satir i South Park

En händelse på teaterområdet stod i fullkomlig särklass under det 
gångna året: polacken Tadeuzs Slobodzianeks pjäs Vår klass om 
mordbranden i Jebwabne under gångna världskriget. Föreställning-
en från Teater Galeasen kom på gästspel till Umeå i april och redu-
cerade allt annat utbud till staffage. Att teater är något helt annat än 
att en bemärkt person skriver en monolog om personliga svårighe-
ter, behövde vi påminnas om. Här stod historiens smärta naken upp 
ur gamla gravar, en generation ungdomar följs genom Polens nutid 
fram till i dag, som fullgångna teatrala gestalter, kort sagt som dra-
matik, välspelat, välregisserat. Man tog sig för pannan av hänförelse.

På litteraturens område vill jag framhålla två diktsamlingar ut-
komna under året, båda typiskt nog på Ellerströms förlag, Sirkka 
Turkkas En hund i strumpbyxor och Elisabeth Bishops Minnet av livet. 
Båda böckerna ger uttryck för kvinnlig livsvisdom, dyrköpt men 
lätt buren, språklig originalitet, och en självklar förankring i förfat-
tarinnornas landskap och miljöer, i Finland och USA respektive.

Alla kan inte få nobelpriset, men kan erbjuda likvärdig läsglädje.
GUNNAR BALGÅRD

9. Vår klass och två poeter

I två av årets mest njutbara upp-
levelser medverkade Norrlands-
operans symfoniorkester och i 
båda fallen tillsammans med ar-
tister inte givna i ett operasam-
arbete. Till konserten Somehow 
life got in the way med Isabella 
Lundgren fi ck jag tag i en av de 
sista biljetterna, och där och då 
skapade den 27–åriga jazzsång-
erskan ljuv musik tillsammans 
med orkestern.

En dryg månad senare toppa-
des detta av hyllningskonserten 
Made by Björk, som förmodligen 
är något av det bästa jag hört 
på operan i Umeå. Edda Mag-
nason, Jenny Wilson och fram-
för allt Moto Boys tolkningar 
av den isländska sångerskans 
konstmusik, omvandlade i ny-
målade arrangemang av Hans 
Ek, var magisk.

I ytterligare två av höstens 
ljuspunkter möts döden och li-
vet så att hjärtat sviktar. Tom 
Malmquist berättar i romanen 
I varje ögonblick är vi fortfaran-
de vid liv om fl ickvännens död 
och dotterns födelse både osen-
timentalt och gastkramande 
och tv-serien River, där Stellan 
Skarsgård glänser, är en förun-
derlig mix av overklighet och 
vardag skildrad med lysande 
precision.  

KARIN BERNSPÅNG

12. Lundgren, 
Björk, Malmquist 
och Skarsgård

Årets skratt: Bianca och Tiffany Kronlöfs Slå pattarna i taket var 
en vildsint spretig humorshow. 

Årets skräck: Sauls son var en fasansfull skildring från förintelse-
lägret. Visades på fi lmfestivalen, går upp på bio i februari.

Årets veteran: Bob Dylan med sitt fi na band åstadkom i all enkel-
het en fantastisk konsert i Stockholm.

Årets hyllning: Björk fi rades i Umeå med en konsert med Symfo-
niorkestern.

Årets soloprestation: Melinda Kinnaman tolkade Ann Heberleins 
Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva.

Årets spänning: Mattias Gardells bok Raskrigaren om terroris-
ten Peter Mangs är en bladvändare om samhällets mörka sidor.

Årets fi lm: John Akomfrahs stilfulla Vertigo sea på Bildmuseet 
går att se om och igen.                                                           LARS BÖHLIN

15. Sju årsbästa

Den muslimske regissören Abderrahmane Sissakos komitragiska 
fi lm Timbuktu skildrar jihadisternas maktövertagande av huvud-
staden i Mali. På fi lmfestivalen i Cannes sade den mauretanske re-
gissören att skälet till att göra fi lmen var detta: ”Världen har blivit 
likgiltig inför våldet”.

Timbuktu är av de starkaste fi lmer som jag har sett i mitt långa 
fi lm-liv. Jag önskar att fi lmen inte vore aktuell.

Staf an Malmberg, psykolog från Dalarna, fi ck tidskriften VI:s ro-
manpris 2015 för den komitragiska actionboken Gardet. Om du nå-
gon gång har stört dig på folk som beter sig som dårar i trafi ken 
eller rasat över tv-utslagstävlingar som Idol eller velat hämnas på 
rasister – ska du absolut läsa Gardet. Med risk för blodstörtning. 
Kanske ska du inte läsa boken.

Johanna Jönssons tal i Sveriges Riksdag den 3 december 2015.
LENA KJERSÉN EDMAN

17. En film, en bok, ett tal

Musik: Hans Eks konsert under Made by Björk med Norrlandsope-
rans Symfoniorkester och kör samt solisterna Jenny Wilson, Edda 
Magnason och Moto Boy var magisk. Släpade min förkylda kropp 
till konserten och blev rikligt belönad.

Opera: Lyckades få en biljett till den sista, utsålda föreställningen 
av Rigoletto där regissören Kristofer Steen, kostymdesignern Beh-
naz Aram och ljussättaren/scenografen Linus Fellbom gjorde varje 

scen till en tavla.
Nycirkus: Även i år arrangerade 

Umeå Teaterförening nycirkus 
av världsklass. The 7 Fingers bjöd 
på den sprudlande föreställning-

en Cuisine and Confessions 
medan Gravity and other 

myths med A simple spa-
ce visade att kroppen 
är akrobatens främsta 

verktyg.
Film: Världen är 

skrämmande just nu 
men som vanligt fi nns 
tröst och styrka i fi l-

men. Som botemedel 
mot inskränkthet re-
kommenderas Manda-

rinodlaren, The Miscre-
ants, Jordens salt 
och Filip & Fred-
rik presenterar: 
Trevligt folk. Och 
enbart för nöjes 
skull: Birdman och 
Havets sång.

NANCY BLADFÄLT

11. Björk, Rigoletto och nycirkus

  dåtid speglad i kulturen

Astrid Lindgren. Krigsdagböcker 
1939-1945.  Personligt, gripan-
de, lärorikt. Det är kriget, poli-
tiken och det är familjen. Man 
trodde inte det gick att beund-
ra henne ännu mer än tidigare, 
men visst.

45 år. Stark fi lm om ett äkten-
skap som skakas när liket av 
mannens första kärlek åter-
fi nns. Det är skarpt, skickligt 
och hemskt när det förljugna 
blottläggs. Det låter kanske ba-
nalt – men är stort, inte minst 
tack vare Charlotte Rampling. 

Under året har den oumbär-
liga New York Review of Books 
ständigt påmint oss om den öst-
europeiska historien med mas-
sakrer, cynisk maktutövning 
och historieförfalskning. Skri-
benterna är namn som Timothy 
Snyder, Istvan Deak, Cristopher 
Browning och Omer Bartov,fi na 
amerikanska historiker, somli-
ga med band till länderna i frå-
ga genom sin uppväxt.

PER RUNESSON

13. Astrid Lind-
gren och NY 
Review of Books

Krigen: Dåtidens och samtidens krig tog plats i litteraturen 2015. 
Svetlana Aleksijevitj Utopins röster, Samar Yazbeks Resa in i tomheten 
och Astrid Lindgrens krigsdagböcker blev tre starka noder i årets ut-
givning, för en ny svår tid.

Konsten: Krig och klimathot gav välbehövligt nytt allvar i debat-
ten om konstnärernas betydelse för siktdjup och omvärldsanalys 
– må denna diskussion fortsätta in på 2016. Umeås lokala konstsce-
ner fortsatte vara nationellt och internationellt angelägna; sam-
tidskonst av världsklass i sommarens stora Vietnamutställning och 
John Akomfrahs Vertigo Sea glänste på Bildmuseet, medan dokumen-
tärfotoprojektet Inland gav tyngd åt Västerbottens 
museums Sune Jonsson-centrum.

Kvinnorna: Karin Johannisson (Den sårade divan), 
Anna Jörgensdotter (Drömmen om Ester) och Roxa-
ne Gay (Bad feminist) skrev skarpt och starkt om 
kvinnlig subversivitet och genialitet, välgörande 
motkrafter mot antifeministiska och misogyna 
stråk i samtiden.                                   SARA MEIDELL

14. Krigen, konsten och kvinnorna

Tre årshöjdare med varsin förhoppning.
Minnespassager kallar Ilma Rakusa sin bok Vidare vatten. Just min-

nesvärd är denna självbiografi  som formar sig till en intellektuell 
äventyrsresa genom centraleuropeiskt kulturliv under 1900-talets 
senare hälft. Umeå Littfest öppnar våra ögon för viktiga författar-
skap i skymundan. Fortsätt så!

Mitt framför näsan på alla storfräsare höll Stina Stoor (bilden) på att 
sno åt sig Augustpriset. Bli som folk innehåller drabbande, 

oförställda noveller skrivna med självsäker auktoritet i 
en alldeles egen sydvästerbottnisk tonart som. Så.

Kan vi börja tro att landskapets litterära återväxt 
är säkrad?

En kall aprilafton cyklade vi till Sagateatern för att 
se Vår klass med Teater Galeasen. Och iskalla blev våra 

själar. Tio goda och vänsälla polska klasskamrater blev av den na-
zistiska ideologin uppdelade fi entligt i fem vi (katoliker) och fem 
dom (judar) med förintande konsekvenser. Må rådande europeisk 
och svensk nationalistisk yrsel inte på nytt föra oss dithän!

TOMMY SUNDIN

10. Höjdare med förhoppningar

Roxane Gay.

Västerbottens-Kuriren
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