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När det är dags att sammanfatta det gångna året är det arbetet med 
Bildmuseets finansiering som står i fokus. 2019 var året då knäckfrågan 
om Bildmuseets finansiering fr.o.m. 2020 och framåt måste lösas –  
alternativet var en avvecklad verksamhet. När detta skrivs i januari 2020  
så har glädjande nog delar av det ekonomiska pusslet fallit på plats.  
Umeå kommuns långsiktiga och viktiga stöd är nu säkrat och tillsammans 
med detta – ett besked om ett 5-årigt verksamhetsbidrag genom privata 
donationer. Det som återstår nu är att få till stånd ett stöd från regionen 
och ett utökat anslag från Kulturdepartementet. 

Men naturligtvis bjöd 2019 på mycket annat. Vi visade 10 utställningar 
under året, varav 9 var egenproducerade – fantastiska utställningar både 
vad gäller innehåll och uttryck, produktioner som väckte stort intresse 
och uppskattning från våra besökare, konstkritiker och media. Utställnin-
garna behandlade aktuella teman i samtiden och ett exempel är Anima-
lisk / Konst över arter och existenser som efter premiären på Bildmuseet 
turnerade till Baltic Art Center i Newcastle. Konstnären Grada Kilombas 
utställning A World of Illusions lyfte frågor om rasism och den europeiska 
koloniala historien genom antika myter – en utställning som efter 
premiären i Umeå visades på Maxim Gorki Theater i Berlin och också 
kommer att presenteras på Palais de Tokyo i Paris 2020. Design Matters 
som lyfte designens betydelse för ett hållbart samhälle väckte också stort 
intresse. Vår utställning med fokus på Carl Johan De Geers textila arbeten  
Den stora missuppfattningen kommer glädjande nog också att visas på 
Kulturen i Lund.

I anslutning till Bildmuseets utställningar arrangerades 65 publika program- 
punkter under året, där särskilda samarbeten genomfördes med Littfest – 
Umeå internationella filmfestival, Samiska veckan, Umeå Europeiska 
Filmfestival och Läsfrämjandet. Antalet besökare under året var 80 545 
och sammanlagt 2036 elever deltog i Bildmuseets pedagogiska verksam-
het riktad till skolorna. Öppen kulturförskola lockade 1205 barn och vuxna.

Bildmuseets utställningar har vid ett flertal tillfällen listats bland årets 
viktigaste konst- och kulturhändelser (DN, TT, Kunstkritikk) och inter-
nationell press har omnämnt oss i både tillbakablickar (bl.a. annat om 
Okwui Enwezor och Agnès Varda) och framåtblickande artiklar (bl.a. 
Faith Ringgold, North Atlantic Triennial) utifrån våra samarbeten med 
viktiga konstnärskap och internationellt framstående curatorer.

Under 2019 har ett intensivt arbete med att utveckla en forskningsmiljö 
på Konstnärligt campus bedrivits med resultatet att UmArts: Umeå 
Centrum för design, arkitektur och konst inrättas fr.o.m. januari 2020. 
Utmaningen är att vi alla är mycket små institutioner och enheter med 
knappa resurser men om vi samarbetar representerar vi en mångfacet-
terad kunskap, kontakter och resurser. Jag är övertygad om att om vi 
använder varandras styrkor och samarbetar över ämnesgränserna så har 
denna viktiga satsning från universitetsledningen och universitetsstyrelsen 
alla förutsättningar att lyckas.
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I december 2019 avtackades Bildmuseet styrelse, som i enlighet med Umeå 
universitets nya instruktion ersätts av en rådgivande grupp med en liknande 
sammansättning av fakultets- och studeranderepresentanter och externa 
ledamöter. Den avgående styrelseordföranden, Dan Brändström, avtackades 
särskilt för det betydelsefulla arbete han gjort för Bildmuseet genom åren.  

Vad ska vi med konsten till? Var rubriken på mitt föredrag i samband med 
Umeå universitets årshögtid den 18-19 oktober 2019 med anledning av att jag 
tilldelades Baltics Samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning. Under 
åren har jag tänkt väldigt mycket på Bildmuseets roll inom akademin och sär-
skilt utifrån det faktum att det nu snart är 40 år sedan Umeå universitet valde 
att satsa på konst och starta ett eget konstmuseum. Något som visade sig vara 
i högsta grad visionärt – nu följer Stockholms universitet efter. Jag återger här 
valda delar av mitt föredrag som en programförklaring för hur jag ser på  
Bildmuseets roll inom universitetet.

Vad kan konsten erbjuda som vetenskapen inte kan? Till att börja med kan vi 
konstatera att konsten och vetenskapen har mycket gemensamt – båda ställer 
frågor och drivs av en strävan efter att göra världen begriplig. Men medan 
vetenskapen ägnar sig åt fakta så ägnar sig konsten åt fiktion. Och medan 
vetenskapen förutsätter objektivitet så förutsätter konsten subjektivitet. I konsten 
finns alltid ett jag – en människa som ställer frågor – en tydlig avsändare. 
Ett subjekt – som när konsten är som bäst – lyckas tala till andra subjekt.

För konsten är en gestaltande praktik som gör erfarenheter, känslor, tankar 
och idéer synliga i världen. Den talar till flera sinnen och kan därför beröra 
oss på flera plan. Konsten är en gestaltande praktik som handlar om att göra 
oss begripliga för oss själva och för varandra. Tillsammans med poesin, litte-
raturen, filmen, musiken, teatern och dansen är konsten ett uttryck för dessa 
i ett samhälle så nödvändiga gemensamma rum för tanke- och känsloutbyte. 
För är det någonting som vi övar oss på genom att dyka in i de stora berättel-
serna så är det förmågan att byta perspektiv. Att leva oss in i en annan 
människas erfarenheter. Vi övar oss i perspektivskiften, vi tränar upp vår 
inlevelseförmåga och vår empati. 

Konsten är en gestaltande praktik men den är också en intellektuell praktik 
där existentiella, politiska och filosofiska frågor kan ställas och där vi genom 
fiktion och fantasi kan föreställa oss andra världar och andra möjligheter, 
andra sätt att vara i världen, andra sätt att se på världen. Konsten ställer 
frågor men konsten ger oss aldrig några svar. Svaren måste vi själva formulera 
och dom blir därför aldrig desamma, det finns aldrig ett objektivt rätt svar. 
Det är helt enkelt inte svaren som är målet utan frågorna i sig – att stimulera 
till tänkande. Konsten är en plats för självreflektion och eftertanke – något 
som vi kanske behöver nu mer än någonsin. 

För mig representerar Bildmuseet det bästa av två världar. Vi kan arbeta med 
konstnärer som gestaltar vårt tids angelägna frågor och vi kan bjuda in de 
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främsta forskarna att berätta om sin forskning i dialog över alla ämnes-
gränser. Det är en oslagbar kombination där forskningen erbjuder en 
fördjupning kring de frågor som konsten lyfter. Och här vill jag poängtera 
att konstens roll inte är att illustrera den vetenskapliga forskningen. 
Förutsättningen är att vi respekterar våra olika professioner, först då upp-
står en intressant dialog – ett samtal som då kan omfatta både vetandets 
och varandets gränser.

Så varför behöver akademin konsten? Konsten gör plats för att vi är både 
tänkande och kännande människor. Vi behöver vetenskapen för att 
förstå universum men vi behöver konsten för att förstå oss själva. 
Vi behöver konsten för att bli människor. Eller som konstnären Grada 
Kilomba väljer att uttrycka det: ”Konsten är en magisk plats som männi-
skor lämnar förändrade – transformerade med nya frågor som de aldrig 
tidigare ställt sig”.

Museichef
Katarina Pierre
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Utställningsvy från Design Matters, 2019/2020
I förgrunden: Officina Corpuscoli
The Growing Lab Mycelia, 2013
Foto: Mikael Lundgren



Vintern och våren på Bildmuseet gick i fysikens tecken med den spektakulära 
utställningen Entangle / Konst och fysik och konstnären William Kentridges 
magiska installation The Refusal of Time – ett berusande allkonstverk på temat 
tid som kombinerar opera, skulptur, teckning och film. The Refusal of Time 
som Kentridge skapat tillsammans med Peter Galison, professor vid Harvard 
University, presenterades i utställningssalen på våning tre t.o.m. mitten av 
mars. Det här var första gången som detta hyllade verk visades i Sverige men 
när Aftonbladet listade The Refusal of Time som en av 2019 års konst-höjd-
punkter valde man tråkigt nog att endast referera till den senare visningen 
av verket i en konsthall utanför Stockholm.

Entangle / Konst och fysik fyllde de två översta salarna i Bildmuseet med 
tankeväckande verk av 13 internationella konstnärer, arkitekter och designer 
som alla inspirerats av fysikens universum. Konstnären Keith Tyson fyllde 
hela den södra väggen i utställningssalen på sjätte våningen med teckningar, 
målningar och kollage i ett försök att lösa de existentiella frågorna med hjälp 
av matematiska ekvationer. På samma våning fick Julius von Bismarcks mobil 
Freedom Table and Democracy Chair oss att tvivla på människans förmåga att 
utifrån naturvetenskapliga lagar förklara världens alla skeenden som liksom 
verket Escape Shapes påminde om att misslyckandet ligger till grund för all 
vetenskaplig utveckling. I Goshka Macugas två installationer på våning fem 
kartlade den ena – en skulptur i form av ett gigantiskt nätverk – intellektuella 
samarbeten och tankeutbyten mellan vetenskapsmän och författare, men 
även fiktiva karaktärer som Frankenstein. I den andra installationen, som 
skapats speciellt för utställningen, satte Macuga fokus på den svarta tavlans 
roll, ett analogt verktyg, inom fysik och matematik. I verket ingick Einsteins 
svarta tavla, inlånad från Oxford University Museum, tillsammans med svarta 
tavlor på vilka fysiker runt om i världen bidragit med ekvationer. Den publika 
programverksamhet där vi bjudit in fysiker från Umeå universitet att föreläsa 
om sin forskning i utställningen var mycket uppskattad och välbesökt. Under 
sommaren utkom också utställningskatalogen på förlaget Hatje Kantz med 
essäer av bl.a. författaren och fysikern Carlo Rovelli, konsthistorikern Gavin 
Parkinson, vetenskapsjournalisten Philip Ball, andra forskare, medverkande 
konstnärer samt vår inbjuda gästcurator Ariane Koek. 

Parallellt med vårens naturvetenskapliga tema presenterades ett projekt 
med historiska och politiska referenser; Pan African Unity Mural som var ett 
nytt verk av den portugisiska konstnären Ângela Ferreira och hennes första 
separatutställning i Skandinavien. Ferreiras väggmålningar visades på olika 
platser i Bildmuseet – i receptionen, i trapphuset mellan våning tre och fyra 
och på plan fyra. Målningarna presenterades tillsammans med två tredimen-
sionella verk, det ena en modell av hennes barndomshem och det andra en 
utomhusskulptur inspirerad av den mexikanske konstnären Diego Riviera – 
ett gigantiskt metalltorn placerat mellan Bildmuseet och Arkitekthögskolan. 
Med utgångspunkt i den sydafrikanska musikern och antiapartheid-aktivisten 
Miriam Makebas liv påminde Ferriera genom denna utställning om avgörande 
demokrati- och medborgarrättsrörelser i Sydafrika och USA under 1900-talet. 

UTSTÄLLNINGAR /2019
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De färgstarka väggmålningarna var mycket uppskattade och våra besökare 
beklagade att de skulle målas över vid utställningens slut den 19 maj. 

Årets svenska bilderbok var den första utställning som öppnade under 2019 
och pristagare denna gång var Eva Lindström och hennes Kom hem Laila. 
Hon tog emot utmärkelsen under Littfest, Umeå internationella litteratur-
festival, och på Art Friday den 15 mars öppnade hennes utställning med 
skisser och bilder till vinnarboken i vår bildverkstad. I motiveringen till priset 
beskrivs hur hennes bilderboksberättande ”förmår reducera text och bild tills 
det uppstår en plats där tanken kan röra sig fritt”. 

Vårens stora vernissage i mitten på april var Den stora missuppfattningen med 
den svenska konstikonen Carl Johan De Geer – den första utställning som 
fokuserat på hans textila arbeten. Idén till utställningen väcktes då Carl Johan 
De Geer för ett par år sedan besökte Umeå i samband med Littfest och han 
påpekade att ingen lyft fram hans textila praktik. Utställningen öppnade 
under en mycket välbesökt Art Friday den 12 april i Bildmuseets flexhall 
på plan 0. Invigningstalare var Marie-Louise Ekman och hon levererade en 
performance som rev ner stora applåder vilken följdes av ett underhållande 
samtal med Carl Johan De Geer. Utställningen på tredje våningen var en explo-
sion av färger och mönster där våder av hans textila tryck hängde från golv till 
tak tillsammans med mönsterskisser, fotografier, en rumsinstallation och ett 
av hans videoverk Mormor, Hitler och jag. Utställningens titel är hämtad från 
ett citat där De Geer ger uttryck för en tanke som besjälade honom; att man 
skulle kunna skapa en ny och bättre värld utan krig med hjälp av mönster, 
starka färger och musik, vilket han i efterhand konstaterar visade sig vara 
en missuppfattning. Utställningen byggde på en omfattande research av 
intendent Brita Täljedal som arbetat med konstnären i hans ateljé för att 
systematisera och katalogisera textilier, skisser, fotografier och annat material. 
Särskilt roligt var det också att utställningen turnerar till Kulturen i Lund efter 
premiären på Bildmuseet.

I början av maj var det dags för Konsthögskolans traditionsenliga utställning, 
som i år hade titeln Meanwhile. Högst upp i Bildmuseets två stora salar och 
på plan 4 presenterade 15 masterstudenter måleri, installation, skulptur, 
videoverk och performance under två veckors tid. Studenterna var salsvärdar, 
guidade och bjöd på performance och andra program i anslutning till utställ-
ningen. Den var som alltid resultatet av ett nära samarbete mellan Bildmuseet 
och Konsthögskolan. 

Fredag den 14 juni slog vi upp dörrarna till vår sommarutställning Animalisk / 
Konst över arter och existenser. Utställningen som vi producerat i samarbete 
med gästcurator Filipa Ramos tog sitt avstamp i den pågående diskussionen 
om människans förhållande till andra levande varelser på jorden. Verk av 17 
konstnärer presenterades i museets övre salar, i projektrummet och utomhus: 
Louise Lawlers Birdcalls. Konstnärsduon Allora & Calzadillas flodhästskulptur 
med tillhörande performance – en museivärd läste dagens tidning för flod-
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hästen – var kanske det verk som tillsammans med Pierre Huyghes suggestiva 
filmverk Untitled (Human Mask), väckte störst uppmärksamhet bland våra 
besökare. Luca Frei hade skapat ett platsspecifikt verk, Aquarium, där han 
transformerat hissnischen på våning fem till ett akvarium, där vi som besökare 
utgjorde en integrerad del av verket och som fick oss att alternera mellan po-
sitionen som subjekt och objekt, betraktare och betraktad, människa och djur. 
Annika Larssons textbaserade verk, Becoming Animal, i samma sal osäkrade 
gränsen mellan människa och djur och erbjöd en förvandling genom ordets 
makt. I ett verk som utvecklats specifikt för utställningen, E.I., hade Annika 
Larsson skapat en digital livsform som reagerade på ljud genom att inta nya 
former och skepnader. 

En höjdpunkt i utställningen Animalisk var annars presentationen av Mary 
Beth Edelsons enastående collage Collage Wall: History 1972–2011, som täckte 
två väggar på femte våningen, och som tillsammans med Paloma Varga Weiszs 
uthuggna och skulpterade människodjur i oklar skala stående mitt bland 
träspånen på golvet, osäkrade hela utställningssalen. Utställningen presen-
terade också verk av Britta Marakatt-Labba, Amalia Pica, Carsten Höller, Joan 
Jonas, Ho Tzu Nyen, Pia Arke, Simone Forti och David Claerbout. Vid vernis-
sagen närvarade Filipa Ramos, Annika Larsson, Luca Frei och Paloma Varga 
Weisz. Dessutom gjorde bandet Honungsvägen en unik spelning.

Höstens utställningar inleddes med konstnären Grada Kilombas vernissage 
Art Friday den 11 oktober. Utställningen A World of Illusions var Kilombas 
första separatutställning i Skandinavien och det var också världspremiär för 
verket Illusions Vol. III Antigone som Bildmuseet producerat i samarbete med 
Maxim Gorki Theater i Berlin. På Bildmuseet presenterades detta nya verk 
tillsammans med Illusions Vol. I Narcissus och Echo och Illusions Vol. 2 Oidipus 
– tre verk som alla tar sitt avstamp i den grekiska mytologin för att påminna 
om Europas koloniala historia och rasism idag. Verken visades i en anslående 
arkitektur med tre sidor där de projicerades på var sin sida. Ett bedövande 
vackert bildspråk parat med specialkomponerad musik och konstnärens 
närmast hypnotiska berättarröst bidrog till en stark konstnärlig upplevelse. 
Grada Kilomba och hennes samarbetspartner Moses Leo medverkade båda 
vid vernissagen och särskilt Kilomba fångade kvällens stora vernissagepublik 
med sin närvaro och sitt budskap. Utställningen var curaterad av museichef 
Katarina Pierre och genomfördes med stöd av Goethe-Institut Schweden och 
Calouste Gulbenkian Foundation.

I mitten på november, på Art Friday den 15 november, öppnade Tungan på ordet 
med konstnären Ann Edholm tillsammans med den tematiska utställningen 
Design Matters. Ann Edholms konstnärskap är en hyllning till måleriet och 
hennes dukar vibrerar av färg och intensitet. Under grå dagar med blekt 
novemberljus så fungerade hennes målningar som färgterapi. I Bildmuseets 
översta utställningssal presenterades ett urval av de monumentala målningarna 
ur serien Tungan på ordet gjorda mellan 2003 och 2011. Det som vi som be-
traktare vid en första anblick uppfattar som abstrakt måleri har både litterära, 
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religiösa och konsthistoriska referenser liksom konstnärens egna och hennes 
familjemedlemmars livserfarenheter. Som gästprofessor i måleri vid Konst-
högskolan i Umeå har Ann Edholms påverkan varit tydlig; måleriet har klivit 
fram starkt de senaste åren. För Umeå universitet skapade Ann Edholm redan 
1998 på uppdrag av Statens konstråd det platsspecifika verket Tango d’amour, 
fem målningar på duk placerade runt den centrala ljusgården i Lärarutbild-
ningshuset.

En trappa ned, på våning fem, visades parallellt utställningen Design Matters 
som med sina dovare färgtoner bjöd på en annan upplevelse och där podier i 
olika former skapade rum och fokus för de designprodukter och designidéer 
som presenterades. Utställningens tematik kretsade kring framtidens design, 
hur vi kan tänka nytt kring begrepp som material, hållbarhet, värde, skönhet, 
massproduktion och vad design kan vara och göra i en digital värd. Inter-
nationellt etablerade designer och designgrupper som Caracara, Liz Ciokajlo, 
Jesper Eriksson, Officina Corpuscoli/Maurizio Montalti, Jenny Nordberg, Ewa 
Nowak samt Superflux medverkade i utställningen med utopiska och samtidigt 
mycket konkreta projekt. Design Matters var initierad och producerades 
av Bildmuseet och curator för utställningen var intendent Anders Jansson. 
2019 firade Designhögskolan 30 år och det var en av anledningarna till att vi 
valde att göra denna utställning just detta år. Under våren 2020 erbjuder vi 
ett program av föreläsningar som fördjupar utställningens tema och aktuella 
frågeställningar.

Under 2019 visade vi sammanlagt 10 utställningar varav 9 var egna produk-
tioner som hade premiär på Bildmuseet, och glädjande nog turnerade flera till 
andra museer, i Sverige eller internationellt. Under året bjöd vårt utställnings-
program på en stor bredd i fråga om innehåll och konstnärliga uttrycksformer, 
med både separatutställningar och tematiska grupputställningar. Genom våra 
utställningar har vi visat att den samtida konsten kan vara relevant, lekfull 
och utmanande och väcka nya frågor, ge inspiration och skapa en längtan 
efter mer kunskap.  
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PROGRAMVERKSAMHET /2019

Bildmuseets publika programarrangemang utgör en betydelsefull del i verk-
samheten. Visningar, föreläsningar, konstnärspresentationer, workshops, 
performance, konserter, filmvisningar och seminarier fördjupar kunskapen 
och öppnar för samtal och debatt kring de teman och frågor som utställ-
ningarna berör. Största delen av programverksamheten under 2019 har varit 
direkt knuten till aktuella utställningar. Arrangemangen har främst förlagts till 
fredagskvällar och söndagar. Det framgångsrika konceptet Art Friday har ut-
vecklats ytterligare under året. Beslutet att lägga vernissager och samarbeten 
med andra kulturaktörer som Littfest, Samiska veckan och Umeå Europeiska 
Filmfestival, till Art Friday-kvällar har visat sig vara mycket lyckat med stor 
besökartillströmning som resultat.

I anslutning till utställningen Entangle / Konst och fysik arrangerades under en 
rad söndagar i februari en serie populärvetenskapliga föreläsningar i samar-
bete med Institutionen för fysik vid Umeå universitet. På plats i utställningen 
talade forskare för en intresserad publik om svarta hål, mörk materia, gravita-
tion, optiska pincetter, solens energi och Einsteins teori. Patrik Norqvist, 
Institutionen för fysik, gav en välbesökt föreläsning en fredagskväll, Holly-
woodfysik – om specialeffekter i filmer. 

Littfest på Bildmuseet, 15 mars, hade ett utökat program detta år. Poeter och 
författare framförde poesi i utställningen Entangle / Konst och fysik. 40-årsju-
bilerande tidningen Galago hade bjudit in skådespelaren Sven Wolter som 
läste högt ut Liv Strömkvists serier. Dessutom spoken word-show, speed 
draw-tecknande och livespelning med bandet Jani Kaunis & the Puukot. Årets 
Littfest på Bildmuseet lockade en rekordpublik.

Nästa publiksuccé blev vernissagen för utställningen Carl Johan De Geer / 
Den stora missuppfattningen, 12 april. Konstnären Marie-Louise Ekman och 
museichef Katarina Pierre invigningstalade och Carl Johan De Geer presen-
terade sin utställning i samtal med museiintendent Brita Täljedal. Närmare 
1900 personer besökte Bildmuseet under kvällen. I september återkom 
Carl Johan De Geer med en visning av utställningen och två workshoppar om 
mönsterkonstruktion fredag, lördag 13, 14 september. Intresset var mycket 
stort, arrangemangen blev fullbokade och många stod i kö. 

En programserie i anslutning till utställningen Animalisk / Konst över arter 
och existenser i september–oktober, bjöd på curatorsvisning med gästcurator 
Filipa Ramos och museiintenent Anders Jansson, filmvisningar och en populär- 
filosofisk föreläsning av docent Lars Samuelsson, Institutionen för idé- och 
samhällsstudier.

Art Friday 11 oktober bjöd på vernissage för Grada Kilombas poetiska trilogi av 
filminstallationer, A World of Illusions. Utställningen presenterades i ett samtal 
mellan konstnären och museichef Katarina Pierre. Helgen därpå föreläste lit-
teraturvetaren Anders Persson om de antika grekiska myterna.

PROGRAMVERKSAMHET 
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Två nya utställningar öppnades under Art Friday med årets sista vernissage 
15 november – Design Matters och Ann Edholm / Tungan på ordet. Samma helg 
gav Ann Edholm en visning av Tungan på ordet och söndag en vecka senare 
presenterades Design Matters av museiintendent Anders Jansson och industri-
designer Demian Horst, Designhögskolan.

Art Friday 29 november genomfördes som ett samarbete med Umeå Europeiska 
Filmfestival. En helkväll med film, samtal och live-spelningar med Umeås 
hardcorescen i fokus. Visningen av den franska filmen UxÅ om Umeås 
Hardcorescen under 1990-talet följdes av ett Q&A där Maria Engström talade 
med filmskaparna och spelningar av banden YDMS, Dream Warriors och The 
Dumb Fucks. 

Under hösten har Bildmuseet medverkat som arrangör av flera konferenser. 
12–13 september stod Bildmuseet för värdskapet för Konstpedagogiskt nätverk 
i Norr tillsammans med Konstkonsulenterna i Västerbotten och FUISM – 
Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer. Bildmuseet var lokal 
samarbetspart vid Läsrörelsens konferens Bildberättande och konsten att 
läsa bilder 9 oktober, och museiintendent Lisa Lundström föreläste om 
Bildmuseets konstpedagogiska verksamhet. I samarbete med Sune Jonsson 
Centrum för dokumentärfotografi, Västerbottens museum arrangerade 
Bildmuseet fotoseminariet Bildens makt, där bland andra konstnären 
Grada Kilomba medverkade i ett samtal med museichef Katarina Pierre.

Festivalen Rum för Performance har tidigare genomförts vid två tillfällen, 2016 
och 2018, som ett samarbete mellan Bildmuseet, Vita Kuben och Norrlands-
operan Dans. Detta år beslutades att festivalen ska arrangeras även 2020 
och ett open call utlystes där bild- och scenkonstnärer verksamma i Sverige 
inbjöds att anmäla projekt. Bland 95 inkomna förslag valdes tre projekt som 
kommer att ingå i festivalprogrammet i september 2020.

 

RUM FÖR PERFORMANCE
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Under 2019 har Bildmuseet erbjudit gratis lunchvisning för allmänheten alla 
dagar under museets öppethållande, tisdag-fredag kl 12.00, lördag-söndag 
kl 13.00, samt gratis visning de flesta fredagskvällar. Visning på engelska har 
getts alla lördagar och vissa fredagskvällar. Dessutom familjevisning varje lördag 
kl 13.00. Under året har Bildmuseet tagit emot 85 bokade vuxengrupper för 
visning och genomfört 308 gratisvisningar.

Under våren och hösten anordnades öppen bildverkstad varje lördag och 
söndag under ledning av två pedagoger kl 12.00–16.00. Totalt 2612 besökare 
i alla åldrar deltog i de kreativa aktiviteterna. I samband med skolornas 
sportlov, påsklov och höstlov var bildverkstaden bemannad också tisdagar till 
fredagar. Under påsklovet, i samband med festivalen Smått & Gott och under 
höstlovet flyttade bildverkstaden ner till Flexhallen på plan 0 och fick då extra 
utrymme och synlighet. Den var öppen men obemannad varje dag hela som-
maren samt under jullovet under museets öppethållande. På helger under vår 
och höst arbetade studenter som assisterande konstpedagoger. 

Teman i öppen bildverkstad på helgerna 2019

Bygg din livskarta med inspiration av fysikens värld!
26 januari – 3 mars
Temat i bildverkstaden var Entangle / Konst och fysik. Besökarna fick illustrera 
livets olika delar i en livskarta – fritidsintressen, familj, jobb, djur, kompisar, 
kärlek, kreativitet, humor och drömmar. Skapelserna bildade tillsammans ett 
slags makrokosmos av de olika besökarnas mikrokosmos.

Sportlov på Bildmuseet
5 mars – 10 mars
Under sportlovsveckan kunde besökarna delta i ett kollektivt väggmåleri som 
växte fram i bildverkstaden, med inspiration från Ângela Ferreiras utställning 
Pan African Unity Mural. 

Årets svenska bilderbok / Kom hem Laila
26 mars – 2 maj
Vi gjorde egna böcker med reseberättelser inspirerade av utställningen Årets 
svenska bilderbok / Kom hem Laila.

Påsklovsverkstad 
16 april – 21 april
Under påsklovet välkomnades alla lovlediga barn och vuxna att tillsammans 
skapa med gouache och kartong med utgångspunkt i utställningen Årets svenska 
bilderbok / Kom hem Laila.

Monster och mönster
7 maj – 13 juni
I samband med utställningen Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen 
fick besökarna skapa egna kollektiva mönster i stora former och starka färger, 
med papper och urklipp. 

PEDAGOGISK VERKSAMHET / 

VISNINGAR OCH  
STUDIEBESÖK

ÖPPEN BILDVERKSTAD
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Sommarlovsverkstad
23 juni  –  23 augusti 
Under sommarlovet inbjöds Bildmuseets besökare till kreativt skapande i 
bildverkstaden där temat var Animalisk / Konst över arter och existenser. Som en 
kommentar till verket Hope Hippo gjorde besökarna kollektiva nyhetsuppslag 
och fanzines fyllda med önskningar och förslag på goda nyheter.

Animalisk / Konst över arter och existenser 
31 augusti – 15 september 
Temat i bildverkstaden var Animalisk / Konst över arter och existenser. Hur 
skulle du se ut om du delvis var ett djur? Tänk om utseenden och egenskaper 
hos människa, djur och natur kunde blandas till nya livsformer och väsen. 
Vi skapade djuriska fotokollage-porträtt. 

Grada Kilomba / A World of Illusions
30 oktober – 4 november
Verkstadsaktiviteterna utgick från Grada Kilombas tre videoverk Illusions 
Vol I, II, III. Vi lät oss inspireras av bilders förmåga att berätta en historia 
och gjorde egna bildberättelser. 

Höstlovsverkstad
29 oktober – 4 november 
Bildmuseet välkomnade alla lovlediga barn och vuxna till bildverkstaden som 
tillfälligt flyttat ner till Bildmuseets flexhall på plan 0. Temat var Grada Kilom-
bas A world of Illusions och de frågor som utställningen berör, som kolonial 
historia, maktförhållanden, rasism och konstruktion av normer. 

Design Matters 
26 november – 22 december
Förändras vårt förhållande till ting om skorna vi bär har odlats av oss själva 
eller om tallriken vi äter på är en levande organism? I bildverkstaden utgick vi 
från utställningen Design Matters och inspirerades av de möjligheter som ny 
design kan innebära för vår vardag. 

Jullov på Bildmuseet
1 december – 5 januari 2020
Design Matters var temat för verkstadsaktiviteterna under jullovsdagarna.
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ÖPPEN KULTURFÖRSKOLA

BABYVISNING

UPPTÄCKTSFÄRDEN

SKOLPROGRAM 

Sex fredagskvällar under året arrangerade Bildmuseet öppna kvällar för unga.
Konstkväll för unga har målgruppen 16–25 år och vänder sig både till gymnasie-
elever och studenter. En stor del av deltagarna i kvällsverksamheten, med 
konstsamtal och verkstad, har utgjorts av internationella gäststudenter vid 
Umeå universitet. Totalt deltog 274 personer. 

Öppen kulturförskola har erbjudits på fredagar kl 11.00–15.00, vid 16 tillfällen 
under våren och vid 13 tillfällen under hösten. Öppen kulturförskola har letts av 
konstnären Maria Sundström och Bildmuseets konstpedagoger. Den mycket upp-
skattade verksamheten, som riktat sig till föräldralediga med små barn, har besökts 
av ca 30–50 vuxna och barn per tillfälle. Totalt tog  1205 barn och vuxna del av 
Öppen kulturförskola under 2019.

Vid sju tillfällen under året anordnade Bildmuseet babyvisningar och babymåleri 
med ätbar färg under ledning av konstnären Maria Sundström. Alla tillfällen var 
fullbokade.

Upptäcktsfärden är ett inspirationsmaterial för barn och vuxna i sällskap som 
har producerats av Bildmuseets konstpedagoger. Den har fortlöpande uppda-
terats i anslutning till alla utställningar.

Under 2019 har Bildmuseet tagit emot 109 bokade skolklasser från förskolor, 
grundskolor och gymnasier. Totalt 2036 skolelever. Medräknade är också 
universitetsstudenter, vuxenstuderande från folkhögskolor och SFI-studerande 
(svenska för invandrare). Alla har fått visning av pågående utställningar och en 
stor del har också deltagit i skapande aktiviteter i bildverkstaden. 

Tema: Konst & fysik 
15 januari – 28 februari
Målgrupper: Förskola, grundskola, gymnasium
Ämnen: Bild, fysik, NO, filosofi, språk, SH  

Svarta hål, mörk materia, gravitation, rymd, tid och rörelse är fenomen som 
utställningen Entangle / Konst och fysik berörde och som var utgångspunkt för 
skolprogrammet. Eleverna gjorde nätverkskartor om sig själva och sitt eget 
universum.

Årets svenska bilderbok / Kom hem Laila  
26 mars – 2 maj
Målgrupp: Förskoleklass och åk 1-6
Ämnen: Bild, svenska och andra språk 

“Var är du Laila? Vi längtar efter dej.“ I skolprogrammet inspirerades vi av 
Bilderboken Kom hem Laila av Eva Lindström och den självständiga Laila som 

KONSTKVÄLL 
FÖR UNGA
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går sin egen väg. Bildmuseets golv, väggar och tak förvandlades till de olika land-
skap Laila upptäcker i boken och färden utgick från en busshållplats i utställningen.

Hör mitt mönster! 
7 maj – 13 juni 
Målgrupp: Förskola, grundskola, gymnasium 
Ämnen: Bild, matematik, samhällskunskap, slöjd 

Skolprogrammet utgick ifrån utställningen Den stora missuppfattningen och 
Carl Johan De Geers färgsprakande, stormönstrade textilier. Eleverna fick  
uttrycka sig med färg, form och mönster och skapa egna textiltryck.

Animalisk / Konst över arter och existenser
17 september – 17 oktober 
Skolprogrammen inspirerades av verk i utställningen Animalisk / Konst över arter 
och existenser och främst av Mary Beth Edelsons myllrande magiska bilder där 
människa och natur blir ett. 

Grundskolans senare år, gymnasiet, vuxenutbildning: Hur förhåller vi oss till 
naturen, djuren och andra arter på vår planet? Vad kan vi lära av historien? 
Eleverna skapade självporträtt i fotostudion och gjorde var sitt självporträttskol-
lage där de förvandlats till nya djurväxter och människodjur. 

Förskola, grundskolans tidigare år: Vi undersökte ett urval av konstverken och 
skapade sedan egna djuriska porträtt med kollageteknik.

Grada Kilomba / A World of Illusions
22 oktober – 21 november
Förskola, grundskolans tidigare år:  I skolprogrammet inspirerades vi av Grada 
Kilombas verk i utställningen A World of Illusions och skapade egna bilder.

Grundskolans senare år, gymnasiet, vuxenutbildning: Vi utgick ifrån A World of 
Illusions och bildens förmåga att berätta när vi skapade kollektiva bildberättelser 
och funderade över vad som är angeläget att berätta om idag.

Design Matters
26 november – 27 februari 2020
Målgrupper: Förskola, grundskola

Utställningen Design Matters ställde frågor om hur vi lever idag och hur vi vill 
att framtiden ska se ut. Kan föremål tillverkas av material som annars hade 
blivit sopor och som inte påverkar miljön? Hur kan design vara med och lösa 
de problem vi har idag? I skolprogrammet inspirerades vi av designprocessens 
olika steg och försökte hitta lösningar på problem i vår vardag. 
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STUDIEDAG FÖR  
BILDLÄRARE

KONSTPEDAGOGIK I 
SAMTIDA KONSTFORMER
15 HP

Studiedagen den 30 oktober var ett samarbete mellan Bildmuseet och Institutionen 
för estetiska ämnen i anslutning till Kunskapsveckan vid Lärarhögskolan, Umeå 
universitet.

Under 2019 deltog Bildmuseet för tredje gången i planering och genomförande av 
universitetskursen Konstpedagogik i samtida konstformer. Institutionen för estetiska 
ämnen i lärarutbildningen, Umeå universitet, har huvudansvar för denna distans- 
kurs som riktar sig till dem som vill fördjupa sina kunskaper inom samtida konst 
och konstpedagogik. Från Bildmuseet medverkade Lisa Lundström, museiintendent.

Våren 2019 fortsatte samarbetet med ämnet museologi och programmet Bransch-
utbildningen för museer och kulturarv. Studenter från B-kursen följde planering och 
genomförande, och var delaktiga av en del av Bildmuseets programverksamhet. 
Två studenter från programmet valde att skriva sin B-uppsats om olika 
aspekter av Bildmuseets utställning Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen.

Under hösten handledde Bildmuseets konstpedagoger Karin Jonsson och Denise 
Mångsén en grupp studenter från kursen Bild 2, estetiska ämnen inom lärarutbild-
ningen. Studenterna deltog i planering och genomförande av skolprogrammet för 
utställningen Animalisk / Konst över arter och existenser och gav visningar och ledde 
workshops för skolklasser.

Hösten 2019 medverkade Bildmuseets intendenter och museichef som föreläsare i 
en av Konsthögskolans kurser, BA3 Konsthistoria och konstteori kopplat till konst-
produktion. Föreläsningarna berörde konstvärldens infrastruktur, utställnings-
produktion, curatorsrollen och konstpedagogrollen. 

Sedan 2016 har konstkonsulenterna i de norra länen tillsammans med Bildmuseet 
och FUISM – Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer lett ett nätverk 
för konstpedagoger verksamma i norra Sverige. 12–13 september stod Bildmuseet 
värd för en träff med erfarenhetsutbyten och workshoppar om metoder i det konst-
pedagogiska arbetet. Jenny Grönvall, Bästa biennalen, berättade om konstpedago-
giskt nätverk i Region Skåne. Karin Jonsson och Denise Mångsén, Bildmuseet, ledde 
en workshop om digitala appar och verktyg för smartphone och iPad. 

I maj genomfördes för andra gången festivalen Smått & Gott, där Bildmuseet är en av 
initiativtagarna. Under en vecka erbjöd flera av Umeås kulturinstitutioner kultur för 
målgruppen 0–6 år, för att visa upp de kulturverksamheter i Umeå som erbjuds för 
de allra minsta och för att synliggöra betydelsen av kulturupplevelser för dem. 
Festivalen hade nära 40 programaktiviteter. Bildverkstaden hölls öppen varje dag 
under veckan. I samarbete med Ögonblicksteatern erbjöd Bildmuseet två föreställ-
ningar av Här är jag! – en babyteaterföreställning med tillhörande babymåleri. 
Nytt för i år var ett samarbete med Balettakademien Umeå där en danspedagog 
tillsammans med barn och föräldrar improviserade fram en danssaga, inspirerad av 
utställningen Årets svenska bilderbok / Kom hem Laila.

ÖVRIGA SAMARBETEN MED
UNIVERSITETS-
UTBILDNINGAR

KONSTPEDAGOGISKT 
NÄTVERK I NORR 

SMÅTT & GOTT-
FESTIVALEN 
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Iaspis (International Artists Studio Programme in Sweden) är Konstnärsnämn-
dens internationella ateljéprogram för yrkesverksamma konstnärer. Sedan 
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, Konsthögskolan Umeå universitet, 
Umeå Kommun, Verkligheten, Vita kuben / Norrlandsoperan och Museum 
Anna Nordlander. Bildmuseets representant i Iaspis Umeå är Lisa Lundström.

Hösten 2019 inbjöd Iaspis Umeå två ryska konstnärer, Alena Tereshko från 
St. Petersburg och Natalia Zintsova från Moskva. De vistades tre månader i 
Umeå och hade ateljé i Kulturhuset Väven, hos ateljéföreningen Översten och 
Balettakademien Umeå. 12 september deltog de i Iaspis öppet hus i Stockholm 
där de presenterade sina konstnärskap i samtal med Madeleine Sillfors. 
15 oktober medverkade de i ett offentligt konstnärssamtal om den ryska 
konstscenen i dag, på Galleri Verkligheten, Umeå. De två stipendiaterna 
medverkade i ytterligare ett flertal arrangemang och hann också göra studie- 
besök och resor bland annat till Skellefteå och Kiruna.  

IASPIS / 

IASPIS

2019

20



PUBLIKATIONER / 
UTSTÄLLNINGAR PÅ TURNÉ 

ENTANGLE / PHYSICS 
AND THE ARTISTIC 
IMAGINATION 

Under perioden november 2018 – april 2019 visade Bildmuseet den uppmärk-
sammade utställningen Entangle / Konst och fysik som presenterade verk av 
samtida konstnärer och designer som låtit sig inspireras av vetenskapen om 
de fundamentala villkor som skapar vår värld. Entangle / Konst och fysik pro-
ducerades av Bildmuseet och var sammanställd i samarbete med Ariane Koek, 
grundare av konstprogrammet vid det europeiska partikelfysiklaboriatoriet 
CERN i Geneve, Schweiz. 

I augusti 2019 lanserade Bildmuseet boken Entangle / Physics and the Artistic 
Imagination. Boken, som gavs ut på förlaget Hatje Cantz dokumenterar inte 
bara utställningen utan presenterar, utöver förord av museichef Katarina 
Pierre och en introduktion av Ariane Koek, även nyskrivna texter av vetenskaps- 
skribeten Philip Ball, fysikerna Bilge Demirköz, Michael Doser, Peter Galison, 
Subodh Patil, Carlo Rovelli, och James Wells samt Nicola Triscott, curator 
och chef för FACT (Foundation for Art & Creative Technology utöver texter av 
Iris van Herpen, Goshka Macuga, Sou Fujimoto, Julius von Bismarck, Solveig 
Settemsdal och Davide Quayola som alla medverkade som konstnärer i utställ-
ningen.     

Språk: engelska. ISBN 978-3-7757-4508-6

Sedan utställningen Animalisk / Konst över arter och existenser avslutades i 
Umeå har den gått på turné. Under perioden 16 november 2019 – 19 april 
2020 visades utställningen på BALTIC Centre of Contemporary Art i Gates-
head, England. 

2019
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Även 2019 har bjudit på positiva recensioner och omnämnanden i media. Även 
detta år har Bildmuseets utställningar vid ett flertal tillfällen listats bland årets 
viktigaste konst- och kulturhändelser (DN, TT, Kunstkritikk) och internationell 
press har omnämnt oss i både tillbakablickar (bl a annat om Okwui Enwezor 
och Agnes Varda) och framåtblickande artiklar (bl.a. Faith Ringgold, North 
Atlantic Triennial) utifrån våra samarbeten med viktiga konstnärskap och inter-
nationellt framstående curatorer.

Under våren fick Bildmuseets Carl Johan De Geer-utställning stor uppmärk-
samhet i medierna, bl.a. fina recensioner i SVT:s Kulturnyheterna och SR:s 
Kulturnytt i P1. I samband med att vårt utställningssamarbete Eco Visionaries 
öppnades i Madrid så omskrevs vi i både spanska och amerikanska medier. 
Inför invigningen av sommarens stora utställning Animalisk / Konst över arter 
och existenser listades vi av TT i en artikel som publicerades i så mycket som 22 
dagstidningar, bland andra Sydsvenskan, Göteborgs-Posten, Uppsala Nya Tid-
ning och Norrbottens-Kuriren. I augusti lyfte TT fram Grada Kilomba / A World 
of Illusions som en av höstens höjdpunkter i Sverige. Artikeln publicerades i 20 
olika dagstidningar från Piteå i norr till Ystad i söder.

Även höstens utställningar fick uppmärksamhet i medierna. Design Matters 
recenserades positivt i Dagens Nyheter, i SVT:s kulturnyheterna och i Sveriges 
Radio. TT skrev en fin artikel om utställningen som spreds stort över landet (24 
dagstidningar). Modemagasinet Vogue tipsade om Bildmuseets Grada Kilomba-
utställning som en utställning värd att resa för i sina tyska, brittiska, indiska och 
taiwanesiska utgåvor.

Lika viktig som nationell och internationell uppmärksamhet är de regionala 
medier som bevakar kulturen för västerbottningarnas räkning. Medielandskapet 
har förändrats snabbt de senaste åren, med allt färre medieföretag och 
försvagad kulturbevakning som följd. Under året har SVT Västerbotten har 
omorganiserats och blivit än mer nyhetsinriktade, vilket ytterligare har minskat 
deras möjlighet att bevaka kulturen. På den positiva sidan finns bland annat att 
Sveriges radio P1 fortfarande har en reporter baserad i Umeå. Västerbottens-
Kurirens kultursida håller fortsatt en mycket hög kvalitet, och tidningens regel-
bundna bevakning av Bildmuseets utställningar och verksamhet är avgörande. 

I början av hösten uppmärksammades Bildmuseets trängda ekonomiska situation 
i artiklar och inlägg som gav oss starkt stöd. ”Rädda Bildmuseet” skrev Väster-
bottens-Kuriren den 11 september, följt av ett flertal artiklar och inslag ett par 
veckor senare då Umeå kommun meddelade beslutet att förlänga sitt ekono-
miska stöd till Bildmuseet. ”Glädjande – men krisläget kvarstår” konstaterade 
VK i en analys.

Sammanlagt har svensk tryckt dagspress, fackpress och nyhetsbyråer under 
2019 publicerat ca 218 artiklar eller notiser där Bildmuseet omnämns. Bland de 
svenska nyheterna om Bildmuseet har 67 artiklar och inslag publicerats utanför 
Umeåregionen, från Norrbotten till Skåne. Av dessa har 4 omnämnanden varit 

MEDIA / 2019

MEDIA
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i Svenska Dagbladet och 10 i Dagens Nyheter, bland dessa både recensioner och 
listningar av landets mest intressanta utställningar. Nyhetsbyrån TT förmedlade 
fem artiklar om Bildmuseet som har publicerats i riks- och regionalpress över 
landet. Bland magasin har Bildmuseet bland annat omnämnts i Arkitekten, 
Femina, Antik & Auktion, Redidence och Elle (källa: Retriever Business). 
I etermedia har Bildmuseet omnämnts i radio vid 40 tillfällen, i TV vid 23 tillfäl-
len och i podcasts vid 2 tillfällen. Av dessa har 24 skett i SR Västerbotten, 15 i SR 
Kulturnytt, 8 i SVT Kulturnyheterna, 6 i P1 morgon och 4 i SVT Morgonstudion. 
(Källa: All Ears).

Internationell press och konst- och kulturmagasin samlas dessvärre inte in av 
den mediabevakningstjänst vi har tillgång till, men vi vet att Bildmuseet under 
2018 har omnämnts i ett 30-tal artiklar, bland annat i New York Times (Stan 
Douglas), FAD Magazine (Faith Ringgold), International Business Times (Eco-
Visionaries), Forbes (John Akomfrah / Purple).



Tisdag–Torsdag  10–17 
Fredag   10–21
Lör–Sön  10–17 

Januari  5 6 9 2
Februari  6 7 3 8
Mars              1 0 0 6 1
April  7 6 6 3
Maj  7 6 5 9
Juni  5 5 0 1
Juli  5 7 7 6
Augusti  5 1 2 1
September 6 7 2 9
Oktober  7 1 1 7
November 6 8 4 2
December 5 6 4 6

Totalt 80 545 besökare år 2019

ÖPPETTIDER / BESÖKSSTATISTIK 

ÖPPETTIDER

BESÖKS-
STATISTIK

2019
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EKONOMI / STYRELSE2019

Bildmuseets intäkter uppgick 2019 till 32,7 Mkr. Umeå universitet bidrog med 
23,3 Mkr varav 2,1 Mkr i ett särskilt åtagande från Utbildningsdepartementet. 
Från Kulturdepartementet har Bildmuseet ett årligt stöd på 0,7 Mkr. Externa 
bidrag under 2019 bestod av 5,0 Mkr från Umeå kommun, 0,1 Mkr från 
Calouste Gulbenkian Foundation, 0,1 Mkr från Amerikanska ambassaden samt 
1,1 Mkr i privata donationer. 0,3 Mkr erhölls i turnéintäkter för utställningarna 
Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen och Animalisk / Konst över 
arter och existenser. Övriga försäljningsintäkter bestod av 0,8 Mkr försäljning 
shop, visningar och uthyrning av lokaler, samt 0,2 Mkr i intäkter för samarbeten 
med kurser vid Umeå universitet. Periodiserade externa medel  uppgick till 
0,6 Mkr och medfinansiering till 0,4 Mkr.

Kostnaderna under 2019 uppgick totalt till 33,5 Mkr varav personalkostnader 
samt arvoden till konstnärer, kuratorer och föreläsare 12,5 Mkr, lokalkostnader 
8,8 Mkr, avskrivningar 0,7 Mkr, universitets- och fakultetsgemensamma 
kostnader 1,2 Mkr och driftskostnader 10,3 Mkr. 

Årsbokslutet uppvisade därmed ett resultat för 2019 på -0,8 Mkr. 

Dan Brändström, ordförande
Birgitta Bernspång, medicinsk fakultet
Anna Croon Fors, samhällsvetenskaplig fakultet
Ann Larsson, extern representant
Ella Lepiskö, studeranderepresentant Umeå studentkår
Anders Lundin, teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Maria Löfgren, lärarhögskolan
Sara Persson, studeranderepresentant
Margareta Rönngren, representant Umeå kommun
Mimmi Rönnqvist, studeranderepresentant
Anton Sandin, studeranderepresentant
Julia Sjölin, studeranderepresentant
Anna Widén, humanistisk fakultet

I december 2019 avtackades Bildmuseet styrelse. Den ersätts, i enlighet med 
Umeå universitets nya instruktion, av en rådgivande grupp med en liknande 
sammansättning av fakultets- och studeranderepresentanter och externa 
ledamöter. 

EKONOMI

STYRELSE
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PERSONAL / 

Katarina Pierre, museichef
Mattias Andersson, museiassistent
Olle Ebgen-Ljungblad, museitekniker
Jonas Holmberg, museivärd 
Anders Jansson, museiintendent
Sofia Johansson, museiintendent (tjänstledig delar av året)
Karin Jonsson, museipedagog
Marie Kårebrand, administrativ samordnare (vik. hela 2019)
Lisa Lundström, museiintendent
Denise Mångsén, museipedagog
Emma Mårtensson, museivärd
Karin Nordbrandt, museivärd
Magnus Olofsson, museitekniker
Pierre Persson, museivärd
Maja Sandow, administrativ samordnare (tjänstledig hela 2019)
Brita Täljedal, museiintendent
Helena Vejbrink, kommunikatör
Martina Wolgast, museivärd
Polly Yassin, museivärd

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

PERSONAL

2019
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UTSTÄLLNINGAR /
FULLSTÄNDIGT PROGRAM

William Kentridge / The Refusal of Time
– 2019/03/17

The Refusal of Time [Att vägra tiden] är en suggestiv betraktelse över tidens 
natur. Med allusioner till Einsteins relativitetsteori och tankeexperiment, till 
rymdfärder, Platons grotta och stumfilm har William Kentridge skapat en 
berörande och fantasifull berättelse om vårt sätt att förstå tid. Kan vi någonsin 
verkligen förstå tidens flykt i en värld i ständig förändring?

Musik och ljudlandskap: Philip Miller
Videoredigering: Catherine Meyburgh. Dramaturgi: Peter Galison

I installationens fem stora projektioner kombinerades teckning, animation, 
fotografi, film, poesi och performance. Ur megafoner på höga stativ strömmade 
ett komplext ljudspår ut i det mörka rummet, och i mitten en stor mekanisk 
träkonstruktion – en andningsmaskin som andades med hypnotiskt jämna 
andetag.

William Kentridge (f. 1955, Sydafrika) är verksam i Johannesburg och betraktas 
som en av världens mest betydande nu levande konstnärer. Det här var första 
gången som The Refusal of Time visades i Sverige. Installationen presenterades 
som en del av utställningen Entangle / Konst och fysik. Curator: Brita Täljedal

Entangle / Konst och fysik
– 2019/04/07

Svarta hål, mörk materia, gravitation, rymd, tid och rörelse är fenomen som 
fascinerar både forskare och konstnärer. Utställningen Entangle / Konst och 
fysik presenterade måleri, installation, mode, arkitektur, skulptur, film, digital 
konst och fotografi inspirerad av vetenskapen om de fundamentala villkor 
som skapar vår värld.

Som gästcurator bjöd Bildmuseet in Ariane Koek, grundare av konstprogrammet
vid det europeiska partikelfysiklaboratoriet CERN. Dit inbjuds konstnärer 
för att skapa arbeten med anknytning till sökandet efter universums minsta 
beståndsdelar. Flera av de internationellt uppmärksammade konstnärer som 
medverkade i Entangle har deltagit i konstprogrammet vid CERN och några av 
verken var skapade specifikt för utställningen på Bildmuseet.

Medverkande konstnärer var Julius von Bismarck (Tyskland), Julian Charrière 
(Schweiz), Sou Fujimoto ( Japan), Iris van Herpen (Nederländerna), Ryoji Ikeda 
( Japan, Frankrike), William Kentridge (Sydafrika), Rafael Lozano-Hemmer 
(Kanada), Goshka Macuga (Polen, Storbritannien), Davide Quayola (Italien, 
Storbritannien), Solveig Settemsdal (Norge, Storbritannien), Keith Tyson (Stor-
britannien), Jorinde Voigt (Tyskland) och Carey Young (USA, Storbritannien).

UTSTÄLLNINGAR

2019
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Entangle producerades av Bildmuseet och sammanställdes i samarbete 
med Ariane Koek. Till utställningen hörde ett ljudmoln som lät besökare 
lyssna till texter av fysiker och konstnärer som medverkade i utställningen, 
reflektioner som visade på skillnader såväl som likheter i sätten att se 
vårt universum. Utställningskatalogen innehåller texter av fysikern och 
bästsäljande författaren Carlo Rovelli, konsthistorikern Gavin Parkinson, 
vetenskapsjournalisten Philip Ball, forskare, medverkande konstnärer 
och Ariane Koek. Utställningen producerades av Bildmuseet. Curator-
team: Ariane Koek, Katarina Pierre, Brita Täljedal, Sorcha Stott-Strzala
 
Tack till USA:s ambassad i Sverige

Ângela Ferreira / Pan African Unity Mural
– 2019/05/19

Konstnären Ângela Ferreira intresserar sig för postkoloniala frågor och 
hur arkitektur och miljöer bär spår av historia, politik och ideologi. I sin 
utställning Pan African Unity Mural presenterar hon väggmålningar och 
skulpturer på olika platser i och utanför Bildmuseet.

Huvudpersonerna i utställningen var den sydafrikanska sångaren Miriam 
Makeba, som bannlystes från hemlandet för sitt ställningstagande mot 
apartheid, och den portugis-amerikanska aktivisten George Wright, 
landsflyktig från USA. Båda var inspirerade av idéer om afrikansk 
frigörelse, och båda fann en fristad i Västafrika. I Pan African Unity Mural 
vävde Ferreira samman Makebas och Wrights livshistorier med sin egen.

Utställningens titel refererar till en muralmålning som Ferreira skapade 
tillsammans med tretton andra konstnärer 1986-87 i Kapstaden, Syd-
afrika, i protest mot apartheidregimen.

Ângela Ferreira (f. 1958, Moçambique) är bosatt i Lissabon. Hon rep-
resenterade Portugal på Venedigbiennalen 2007 och har senare bland 
annat ställt ut på DePaul Art Museum, Chicago (2017); Johannesburg Art 
Gallery (2017); Taipeibiennalen (2016); GIBCA, Göteborg (2015), 
och ZONAMACO, Mexico City (2015).

Ângela Ferreira / Pan African Unity Mural och tillhörande utställnings-
katalog producerades av Bildmuseet i samarbete med MAAT: Museum 
of Art, Architecture and Technology i Lissabon. Detta var konstnärens 
första separatutställning i Skandinavien. Curatorer: Katarina Pierre, 
Anders Jansson
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Årets svenska bilderbok / Kom hem Laila
2019/03/15 – 2019/09/08

Varje vår utser en jury den bästa svenska bilderboken ur det gångna årets 
utgivning. Det här året gick priset till Eva Lindströms Kom hem Laila, en varm 
och lekfull bildberättelse om äventyr och längtan. Hon tog emot utmärkelsen 
fredag 15 mars under Littfest – Umeå internationella litteraturfestival, och 
samma kväll öppnade Bildmuseet en utställning med skisser och bilder till 
vinnarboken.

I bilderboken Kom hem Laila samspelar löftesrika textrader och bilder med 
både lätthet och tyngd. I prismotiveringen beskrevs det som ett “bilderboks-
berättande som förmår reducera text och bild tills det uppstår en plats där 
tanken kan röra sig fritt”. Utställningen producerades av Bildmuseet. Curator: 
Brita Täljedal

Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen
2019/04/12 – 2019/09/15

Allt sedan debuten i början av 1960-talet har Carl Johan De Geer (f. 1938) varit 
en framträdande gestalt i det svenska kulturlivet. Nyskapande, provocerande 
och lysande mångkunnig har han verkat som bildkonstnär, formgivare, filmare, 
fotograf, scenograf och författare. Men från början var det textilformgivare 
som han ville bli.

Bildmuseets utställning Den stora missuppfattningen presenterade Carl Johan 
De Geers textila arbeten. Tyger, provtryck, mönsterskisser och fotografier 
från tidigt 60-tal till början av 2000-talet har lånats in från museer och privata 
samlingar.

Efter studier i grafisk design började De Geer i början av 60-talet producera 
stormönstrade, fantasifullt expressiva tryck i starka och kontrastrika färgkom-
binationer – en revolt mot tidens brunmurrigt diskreta ideal och uppväxtens 
estetiska värderingar. Med form och färg ville han påverka hela samhället.

“Det hör ihop med en idé vi hade då: att det gick att skapa en ny och bättre 
värld utan krig med hjälp av mönster, starka färger och musik. En missupp-
fattning.”

Utställningen producerades av Bildmuseet och sammanställdes i samarbete 
med konstnären. Curator: Brita Täljedal
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Meanwhile / Konsthögskolans masterutställning
2019/05/03 – 2019/05/19

Konsthögskolans masterutställning var den avslutande utställningen efter två 
år av intensiva diskussioner, research och arbete. För de unga konstnärerna 
var den en möjlighet att se och visa sina verk i ett konstmuseum. För besökaren 
erbjöd den inblickar i samtidskonstens diskussioner och undersökningar 
av material. Den tog sig an förändringar i våra sätt att betrakta och påverka 
världen, både dess gripbara och virtuella verkligheter. Den var också en 
kartläggning av spänningarna mellan en global diskussion om hur vår värld 
representeras visuellt och erfarenheterna av en lokal verklighet under tiden.

Medverkande konstnärer var Martin Arvidsson, Johannes Blomgren, Jonas 
Börjesson, Laura Cemin, Siri Elfhag, Adrián Espinós Ferrero, Moa Gustafsson 
Söndergaard, Jonne Hansson, Agatha Lewandowski, Ingvild Melberg Eikeland, 
Ingeborg Paulsrud, Alex Rosa, Sally von Rosen, Linda Samuelsson och Peter 
Stridsberg. Utställningen producerades av Bildmuseet i samarbete med Konst-
högskolan. Curator: Ariane Müller. Projektledare: Lisa Lundström

Animalisk / Konst över arter och existenser
2019/06/14 – 2019/10/20

Utställningen visade ett urval av konstverk – film och video, teckning och 
skulptur, installation och ljudkonst – som lät oss ompröva människans position 
i världen, vår relation till alla andra livsformer och till de ekologier som länkar 
samman jordens varelser.

Den växande medvetenheten om att vi lever på en miljömässigt utsatt planet 
har fått många konstnärer att undersöka konstens roll i relation till vad som 
händer med vår värld. I sina verk tar de sig an förhållandet mellan människa 
och natur och hur arter och existenser är sammanlänkade i komplexa sam-
band med orsak och verkan.

Medverkande konstnärer var Allora & Calzadilla (USA/Kuba), Pia Arke (Grön-
land), David Claerbout (Belgien), Marcus Coates (Storbritannien), Mary Beth 
Edelson (USA), Simone Forti (Italien/USA), Luca Frei (Schweiz/Sverige), Pierre 
Huyghe (Frankrike), Carsten Höller (Tyskland/Sverige), Joan Jonas (USA), 
Annika Larsson (Sverige), Louise Lawler (USA), Britta Marakatt-Labba (Sverige), 
Amalia Pica (Argentina/Storbritannien), Ho Tzu Nyen (Singapore) och Paloma 
Varga Weisz (Tyskland).

Till utställningen hörde en serie publika evenemang – samtal med konstnärer, 
filmvisningar och diskussioner.

Animalisk producerades av Bildmuseet i samarbete med den Londonbaserade 
curatorn och skribenten Filipa Ramos som länge intresserat sig för skärnings-
punkterna mellan konst, film och djurstudier (animal studies). Ramos är 
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chefredaktör på tidskriften art agenda och medcurator för online-biografen 
Vdrome. Hon undervisar på Kingston University och Central Saint Martins i 
London och på Institut Kunst i Basel, Schweiz. Curator: Filipa Ramos. 
Assisterande curator: Anders Jansson

Grada Kilomba / A World of Illusions
2019/10/11 – 2020/03/08

I Grada Kilombas filmtrilogi Illusions [Illusioner] mötte vi de välkända berät-
telserna om Narcissus och Echo, Oidipus och Antigone, men i omarbetade 
versioner framförda av skådespelare. Genom antik mytologi och kolonial 
historia talar verket om mänskliga rättigheter, rakt in i vår samtid. Precisionen 
i det konstnärliga uttrycket och ett angeläget budskap rotat i egna erfaren-
heter gör Grada Kilomba till en av de mest intressanta konstnärerna just nu. 
Bildmuseet var stolta över att presentera hennes första separatutställning i 
Skandinavien. Den tredje delen av Illusions producerades av och för 
Bildmuseet i samarbete med Maxim Gorki Theater i Berlin.

Grada Kilombas (f. 1968, Portugal) konst har visats runt om i världen, bland 
annat på São Paulo-biennalen (2016) och på Berlinbiennalen (2018) där hon 
var en av de mest uppmärksammade konstnärerna. Kilombas bok Plantation 
Memories: Episodes of Everyday Racism [Plantageminnen: Berättelser om vardags- 
rasism] (2008) har tryckts i 5 upplagor. Curator: Katarina Pierre

Tack till Goethe-Institut Schweden och Calouste Gulbenkian Foundation.

Design Matters
2019/11/15 – 2020/04/05

Design Matters visade föremål och tekniker som snart kan vara en del av vår vardag. 
I en tid då vi står inför stora utmaningar har framtide    ns design en potential att 
staka ut nya vägar. Vi måste producera och konsumera på nya sätt.

Förändras vårt förhållande till tingen om skorna vi bär har odlats av oss själva, om 
tallriken vi äter på är en levande organism? Kan en orsak till klimatkatastrof bli till 
något vackert och värt att bevara? I utställningen presenteras projekt av Caracara, 
Liz Ciokajlo, Jesper Eriksson, Officina Corpuscoli/Maurizio Montalti, Jenny Nord-
berg, Ewa Nowak samt Superflux. De är alla internationellt etablerade designer 
och designgrupper som utmanar våra förväntningar på konsumtionsvaror, mode, 
möbler, på gemensamma platser och funktioner.

Design Matters gav tillfälle att reflektera över vad funktion, hållbarhet och skönhet 
egentligen är. Den visade design som ställer frågor om den tid vi lever i och öppnade 
för nya sätt att samspela med världen.
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Utställningen sammanställdes och producerades av Bildmuseet och invigdes 
under 2019 då vår granne Designhögskolan firade sitt 30-årsjubileum. Under 
vårvintern 2020 erbjöd vi ett program av föreläsningar och evenemang som
fördjupade utställningens tema. Curator: Anders Jansson

Ann Edholm / Tungan på ordet
2019/11/15 – 2020/04/12

Ann Edholm vill att hennes målningar ska upplevas som ett möte med en män-
niska, direkt och fysiskt. Med oljefärg blandad med vax och pålagd i tunna lager 
på lager ger hon sina stora målningar en fysisk, kroppslig materialitet. De grafiskt 
tydliga, geometriska formerna kan tyckas helt abstrakta, men i Edholms bildvärld 
finns kulturella referenser och uttryck för personliga erfarenheter. Bildmuseet 
presenterade delar ur Ann Edholms serie Tungan på ordet (2003-2011) tillsam-
mans med skisser och collage. Några av målningarna visades här offentligt för 
första gången. I verken finns tolkningar av konsthistoria och medeltida legender, 
av judiska deportationer under nazismen och av att växa upp i följderna av ett 
krig.

Ann Edholm (f. 1953) bor och arbetar i Lid, Nyköping. Hon har varit professor i 
måleri vid Kungl. Konsthögskolan och Konsthögskolan Valand i Göteborg, samt 
gästprofessor vid Konsthögskolan, Umeå universitet. Sedan 80-talet har hon haft 
ett stort antal utställningar och offentliga uppdrag. För Umeå universitet skapade 
hon 1998 på uppdrag av Statens konstråd det platsspecifika verket Tango d’amour, 
fem målningar på duk placerade runt den centrala ljusgården i Lärarutbildning-
shuset. 2013 genomfördes hennes vinnande förslag till en monumental ridå för 
ECOSOC-salen i Förenta Nationernas högkvarter i New York. 2018 tilldelades Ann 
Edholm Bildkonstnärsfondens Stora Stipendium.

Utställningen möjliggjordes genom generösa lån från privata långivare. 
Den producerades av Bildmuseet. Curator: Brita Täljedal

Tack till MTAB.
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FEBRUARI

SÖN 3/2 kl 14.00–15.00
Curatorsvisning av Brita Täljedal
Brita Täljedal, museiintendent och en av utställningens curatorer, gav en  
visning av Entangle / Konst och fysik.

SÖN 10/2 kl 14.00–15.00
Populärvetenskapliga föreläsningar 
Thomas Wågberg och Michael Bradley, professorer i fysik, Umeå universitet, föreläste 
på Bildmuseet i samband med utställningen Entangle / Konst och fysik under rubri-
kerna Energi från Einstein till vätgas och Svarta hål, gravitationsvågor och GPS.

SÖN 17/2 kl 14.00–15.00
Populärvetenskapliga föreläsningar
Claude Dion, universitetslektor i fysik och László Veisz, professor i fysik, Umeå 
universitet, föreläste på Bildmuseet i samband med utställningen Entangle / 
Konst och fysik under rubrikerna O Romeo, Romeo, varför är du kvantum? Hur 
partiklar kan vara skilda men fortfarande länkade och Verktyg gjorda av ljus: 
Nobelpriset i fysik 2018.

FRE 22/2 kl 17.00–21.00
Art Friday med Hollywoodfysik
Patrik Norqvist, universitetslektor i fysik, Umeå universitet föreläste om 
Hollywoodfysik i samband med utställningen Entangle / Konst och fysik. 
Kvällens DJ var musikern Hilda Heller från bandet Blodet. Visning av utställ-
ningen Entangle / Konst och fysik.

SÖN 24/2 kl 14.00–15.00
Populärvetenskapliga föreläsningar
Robin Ekman, doktorand i fysik, och Michael Bradley, professor i fysik, Umeå 
universitet, föreläste på Bildmuseet i samband med utställningen Entangle / 
Konst och fysik under rubrikerna Partikelfysik från Demokritos till Higgs, och 
vidare och Universums mörka sida. Om mörk materia, mörk energi och univer-
sums acceleration.

TIS 26/2 kl 10.00–17.00
Bokrea i museishopen
Årets bokrea startade i Bildmuseets shop. Besökarna kunde fynda bland ett 
unikt urval böcker, konstkataloger och olika sorters bildsouvenirer.

PROGRAMVERKSAMHET /
FULLSTÄNDIGT PROGRAM

2019

PROGRAM
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MARS

FRE 8/3 kl 17.00–21.00
Art Friday med Samiska veckan 
Tillsammans med Samiska veckan i Umeå bjöd Bildmuseet på konst, 
mingel, quiz, spoken word och jojk samt en crash course i samisk kultur 
och historia. 

Kvällens DJ var Ida Ovmar, programledare och fotomodell. Johan Sand-
berg McGuinne, lärare i sydsamiska höll en Crash course och quiz om 
samisk kultur. Spoken word med Juvvá Pittja, Umeåbaserad poet från 
Gällivare. Ola Stinnerbom förenade samisk jojk med ett beatboxsound till 
vad han kallar Jojkbox. Han hade singelsläpp denna kväll

FRE 15/3 kl 17.00–01.00
Art Friday med Littfest och vernissage
Läsningar av poeter från hela Europa. Jubileumsfest för Galago och Ord-
front med serietecknare, musik och fest! Öppning av utställningen Årets 
svenska bilderbok / Kom hem Laila. Fredagskvällens program var i år extra 
välfyllt med anledning av att Galago firade 40 år och Ordfront firade 50 år, 
och båda var samarbetsparter till denna Art Friday.

Utställningen Årets svenska bilderbok / Kom hem Laila invigdes i närvaro 
av pristagaren Eva Lindström. Kreativ workshop med inspiration från 
utställningen och litteraturmingel i restaurangen.

Sven Wollter tolkade Liv Strömquist – Giganter möttes över generationer. 
Sveriges mest kända nu levande skådespelare med norra Europas djupaste 
röst tolkade Liv Strömquists serier i en unik monolog. Sven Wollter signera- 
de sin senaste bok Britas resa.

Poesiläsning del I i utställningen Entangle / Konst och fysik. Uppläsningar av 
poeterna Johan Jönson, Maria Seisenbacher, Sandeep Parmar och Yang 
Lian. Presentatör: Per Bergström.

40-årsjubilerande Galagos spoken word-show med Mats Jonsson. Serie- 
tecknaren Mats Jonsson med vänner bjöd på spoken word och musik, 
bland annat återskapade han med publikens hjälp skandalföreställningen
i Chicago då han kastades av scenen efter att ha smädat demokratin, 
kyrkan och Whitney Houston.

Scenpoeten och författaren Olivia Bergdahl läste ur, och presenterade, 
sin kommande sonettkrans  – “ett komplicerat format där de olika delarna 
måste flätas ihop på ett intrikat vis OCH säga något av vikt på vägen.” Hon 
signerade sin senaste bok Efter Ekot.
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Poesiläsning del II i utställningen Entangle / Konst och fysik. Uppläsningar av 
poeterna Lina Ekdahl, Vladimir Durisic, Jörgen Lind och Charlotte Van den 
Broeck. Presentatör: Helena Fagertun.

Speed draw – som speed date fast tecknat. Besökarna fick lära känna några nya 
uppmärksammade tecknare som presenterade sig själva och sin skaparprocess 
genom att teckna till musik på storbild. Moa Romanova Alltid fucka upp, Agnes 
Jakobsson Psycho Girl, Ellen Greider Lunchbox och My Palm Festens charmigaste 
tjej.

Livespelning med Jani Kaunis & the Puukot. På kort tid hade Jani Kaunis & 
the Puukot (Vackra Jani och Knivarna) arbetat sig till kultstatus i Luleås lokala 
musikliv. Femmannabandet blev omtalat för sin tunga Piazzollatango i moll, 
sitt uteslutande finska mellansnack och bistra Kaurismäkisuttryck. Men, för två 
år sedan, lade de plötsligt ner instrumenten och försvann från scenen – utan 
förklarande kommentarer. Lika oförklarligt reste sig nu bandet igen, för en 
exklusiv spelning på denna Art Friday med Littfest.

DJ Uje Brandelius. Gävlesonen, legenden, Fil. Dr. Kosmos och författaren till 
Hemma hos Harald Henriksson underhöll dansgolvet. 

Kvällen arrangeras av Littfest – Umeå internationella litteraturfestival och 
Bildmuseet, i samarbete med Galago, Ordfront och Studieförbundet Bilda.

APRIL

FRE 12/4 kl 17.00–21.00
Art Friday med vernissage Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen
Tal av konstnären Marie-Louise Ekman och museichef Katarina Pierre. 
Carl Johan De Geer presentaterade sin utställning i samtal med Brita Täljedal. 
Ett urval av Carl Johan De Geers kortfilmer rullade under vernissagekvällen, 
bland annat den självbiografiska Mormor, Hitler och jag (17 min) och ett 
porträtt av en konstnärsvän, Jag minns Lena Svedberg (6 min).

DJ Faux Rabbit bjöd på en virvlande blandning av indie, alternativ rock, neo-
psychedelic, dream pop, post-punk & garage. Ackompanjerade av en kollage-
liknande videoprojektion av gamla filmklipp.

SÖN 14/4 kl 14.00–15.30
Film: Med kameran som tröst, 2004 (76 min)
Filmvisning med anledning av Bildmuseets nya utställning Carl Johan De Geer / 
Den stora missuppfattningen.
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MAJ

FRE 3/5 kl 17.00–21.00
Art Friday och invigning av konsthögskolans examensutställning 
Meanwhile 
Fredagskväll med performance, DJ, mingel och vernissage för årets 
examensutställning av studenterna på masterprogrammet.

Invigningstal av Konsthögskolans prefekt Katrin Holmqvist-Sten. Ariane 
Müller, gästprofessor och huvudhandledare presenterade utställningen. 
Konstnärerna fanns på plats.

LÖR 11/5 kl 14.00–14.30
Performance: O (vit kub, studsboll)
Laura Cemin gav performancen O (vit kub, studsboll) i anslutning till sin 
installation i examensutställningen Meanwhile.

SÖN 12/5 kl 14.00–15.00
Guidad visning av Meanwhile
Studenter från Konsthögskolan gav en guidad visning av sin utställning. 

SÖN 12/5 kl 15.00–16.00
Stipendieutdelning
Utdelning av stipendier till studenter vid Konsthögskolan i deras utställning.

FRE 17/5 kl 17.00–21.00
Art Friday med performance, läsningar och musik
Poesiläsningar, performance och musikakter under hela kvällen, som 
arrangerades i samarbete med studenter från Konsthögskolan. 
Medverkande: August Bällgren, Laura Cemin, Nils Gunnars, Linnea 
Johnels, Viktor Mattsson, Gazi Mrah, Maria tankeOlsson, Sally von Rosen, 
Ellen Skafvenstedt, SkitzoSatan.

LÖR 18/5 kl 14.00–14.30
Performance: O (vit kub, studsboll)
Laura Cemin gav performancen O (vit kub, studsboll) i anslutning till sin 
installation i examensutställningen Meanwhile.

SÖN 19/5 kl 14.00–15.00
Guidad visning av Meanwhile
Studenter från Konsthögskolan gav en guidad visning av sin utställning 
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FRE 25/5 kl 17.00–21.00
Art Friday med utdelning av VK:s kulturpris
Under kvällen delades VK:s kulturpris ut till scenografen och kostymören Ulla 
Karlsson. 

JUNI/JULI/AUGUSTI

FRE 14/6 kl 17.00–21.00
Sommarvernissage på Bildmuseet
Sommarens stora utställning Animalisk / Konst över arter och existenser öpp-
nades och bandet Honungsvägen gav en unik spelning. 

Museichef Katarina Pierre invigningstalade. Filipa Ramos, utställningens 
curator, och Anders Jansson, assisterande curator, gav en presentation. 
På plats fanns också de medverkande konstnärerna Paloma Varga Weisz, 
Luca Frei och Annika Larsson.

SEPTEMBER

FRE 13/9 kl 17.00–21.00
Art Friday med Carl Johan De Geer och och Olov Antonsson
Terminens första Art Friday. Under kvällen gav konstnären Carl Johan De 
Geer en personlig presentation av sin utställning Den stora missuppfattningen. 
Dessutom bjöd Olov Antonsson på låtar från sitt helt nya album Vagabond-
hjärta. Med sig denna Art Friday hade han Frida Johansson, känd från bland 
annat Barnet, Kraja och Säkert.

LÖR 14/9 kl 10.30–12.30 och 14.00–16.00
Mönster-workshop med Carl Johan De Geer
Carl Johan De Geer gav en introduktion till konsten att skapa rapporterade 
mönster. Besökarna fick möjlighet att konstruera mönster utifrån ett eget 
motiv. Workshoppen inleddes med ett konstnärssamtal och gavs vid två 
tillfällen lördag 14 september. 

LÖR 14/9 kl 11.00–15.00
Pilgatans kulturmarknad
Kulturmarknad längs Pilgatan fram till Bildmuseets shop. Marknaden är ett 
samarbete mellan Kreativ Kollektiv, Bokcadé Pilgatan, Bildmuseet och ABF.

SÖN 15/9 kl 14.00–15.00
Curatorsvisning av intendent Brita Täljedal
Brita Täljedal, museiintendent och curator gav en visning av utställningen 
Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen.
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SÖN 22/9 kl 14.00–15.00
Curatorsvisning i uställningen Animalisk / Konst över arter och existenser 
Av gästcurator Filipa Ramos och museiintendent Anders Jansson, assis-
terande curator.

SÖN 22/9 kl 15.00–16.30
Filmprogram: Kärlekens djur – del I 
Filmvisning i anslutning till utställningen Animalisk / Konst över arter och 
existenser. Två söndagar i rad visades ett filmprogram på temat köns- och 
artöverskidande kärleks- och vänskapsförhållanden. 

Melanie Bonajo, Progress vs Sunsets: Reformulating the Nature Documen-
tary (49 min, 2017); Richard Bjurström, Drakskogen (9 min, 2017); Rachel 
Rose, Lake Valley (9 min, 2016)

SÖN 29/9 kl 14.00–15.30
Filmprogram: Kärlekens djur  – del II
Alia Farid At the Time of the Ebb (16 min, 2019); Annika Larsson, Animal 
[In 14 Movements] (41 min, 2012), Cooper Battersby & Emily Vey Duke, 
Lesser Apes (19 min, 2011)

ONS 9/10 kl 9.00–16.30
Bildberättande och konsten att läsa bilder
En konferens arrangerad av Föreningen Läsrörelsen i samarbete med Bild-
museet. 
Moderator: Gunilla Kindstrand, journalist. 
Medverkande: Kalle Boman, filmproducent och tidigare professor i film-
isk gestaltning vid Filmhögskolan i Göteborg
Pia Bengtsson Melin, fil. dr och 1:e antikvarie på Statens historiska museer
Susanna Ekström, litteraturpedagog
Anneli Furmark, bildkonstnär och skapare av serieromaner
Lisa Heino, utbildningspolitisk utredare Lärarförbundet
Anna Håkansson, redaktör på Filminstitutet
Lena Landström, bild- och slöjdlärare, Forum för kultur och kommunika-
tion Lärarnas Riksförbund
Lisa Lundström, museiintendent och konstpedagog Bildmuseet, Umeå 
universitet
Rebecka Nordström Graf, inredningsarkitekt och universitetsadjunkt i 
konst och design vid HDK, Göteborg
Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare Läsrörelsen
Håkan Sandh, tidigare chef Sveriges Kulturskoleråd
Anna Widén, universitetslektor och prefekt vid estetiska ämnen i lärar-
utbildningen, Umeå universitet
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OKTOBER

SÖN 6/10 kl 14.00–15.00
En etik för naturen
En populärfilosofisk föreläsning med tankeväckande exempel om våra (möjli-
ga) etiska skäl att bry oss om naturen, och om naturens egenvärde. Lars Sam-
uelsson, docent i filosofi, Institutionen för idé- och samhälls-studier föreläste i 
anslutning till utställningen Animalisk / Konst över arter och existenser.

TORS 10/10 kl 12.00–20.00 och FRE 11/10 kl 8.45–21.00
Bildens makt  
Bildmuseet / Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi
I årets fotoseminarium medverkade fotografer och konstnärer från olika 
delar av världen som berättade om sitt arbete och sina tankar kring att synlig-
göra och ifrågasätta maktordningar i samhället. Seminariet ägde rum på Bild-
museet och Västerbottens museum. Moderator båda dagarna: Micael Norberg. 

Torsdag 10 oktober / Bio Abelli, Västerbottens museum

Inledningsanförande av Ulrica Grubbström, Västerbottens museum. 
Föreläsningar: Jenny Rova, Om svartsjuka och kärlek; Albin Biblom, Det vildas 
teater – om iscensättningar av naturen; Fredrik Svensk, Representationskritik 
efter det postdigitala fotografiet; Tina Enghoff, Collaborations samt en visning 
av Jenny Rova Älskling – A Self-portrait through the Eyes of My Lovers

Fredag 11 oktober / Flexhallen, Bildmuseet

Inledningsanförande av Katarina Pierre, Bildmuseet. 
Föreläsningar: Edith Marie Pasquier, Melt; Fanny Carinasdotter, The Traces We 
Leave Behind. Samtal mellan Grada Kilomba och Katarina Pierre. Panelsamtal 
med samtliga medverkade samt guidade visningar av utställningarna Grada 
Kilomba / A World of Illusions och Animalisk / Konst över arter och existenser. 

FRE 11/10 kl 17.00–21.00
Art Friday med vernissage för Grada Kilomba / A World of Illusions
Vernissage för Grada Kilombas poetiska trilogi av filminstallationer med 
världspremiär för den tredje delen: Antigone. Samtal mellan konstnären 
och museichef Katarina Pierre, curator för utställningen. Bar och DJs från 
Umeåbandet Kungens Rider. 
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SÖN 20/10 kl 14.00–15.00
Narcissus och Oidipus – antikens myter från Ovidius till Freud
Som en del av programmet till utställningen Grada Kilomba / A World of 
Illusions berättade litteraturvetaren Anders Persson, tidigare universitets-
lektor vid Umeå universitet, om de antika grekiska myterna. 

NOVEMBER

FRE 15/11 kl 17.00–21.00
Art Friday med vernissage för Design Matters och Ann Edholm / Tungan 
på ordet
Invigningstal av museichef Katarina Pierre. Medverkade gjorde designerna 
Jesper Eriksson, Jenny Nordberg, Maurizio Montalti, Aleksi Vesaluoma 
och Aleksi Puustinen från Caracara, samt konstnären Ann Edholm. 
Presentationer och mingel i utställningarna samt restaurang/kafé/bar 
under hela kvällen. Gäst-DJ: Nora Karlsson/Boys, musiker med rötterna i 
Umeå och mest känd som soloprojektet Boys. 

SÖN 17/11 kl 14.00–15.00
Konstnärssamtal Ann Edholm
Samtal mellan konstnären Ann Edholm och museiintendent Brita 
Täljedal i utställningen Ann Edholm / Tungan på ordet. 

SÖN 24/11 kl 14.00–15.00
Samtal i utställningen Design Matters
Samtal i utställningen Design Matters mellan museiintendent Anders
Jansson och industridesigner Demian Horst, biträdande prefekt på 
Designhögskolan, Umeå universitet

FRE 29/11 kl 17.00–21.00
Art Friday med Hardcore
Tillsammans med Umeå Europeiska Filmfestival bjöd vi in till Art Friday 
med Hardcore. Film, samtal, livemusik och mingel – en kväll med Umeås 
hardcorescen i fokus. Visning av den franska dokumentärfilmen UxÅ: A 
Journey to the Heart of the Umeå Hardcore Scene och livespelningar med 
YDMS, Dream Warriors och The Dumb Fucks. Kafé och bar. I samarbete 
med studieförbundet Bilda och Verket Umeå

LÖR 30/11 kl 17.00–21.00
Familjefilm och kreativ verkstad
Tillsammans med Umeå Europeiska Filmfestival bjöd vi in till en lördags-
eftermiddag med animerade familjefilmer och kreativ verkstad för alla 
åldrar där besökare kunde prova på stop motion-animation. Filmpro-
grammet var sammanställt av REX Animation Film Festival.
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DECEMBER

SÖN 1/12 kl 14.00–16.00
Kortfilmer av Agnès Varda
I samarbete med Umeå Europeiska Filmfestival och Franska institutet visade 
vi kortfilmer av den legendariska franska filmskaparen Agnès Varda.

Du côté de la côte, 1958 (24 min)
[Coasting Along the Coast]
En humoristisk reseberättelse från den franska rivieran. Du côté de la côte är 
dedikerad till filmteoretikern och kritikern André Bazin.

Elsa la rose, 1965 (20 min)
En intensiv kortfilm där poeten Louis Aragons berättar om kärleken till sin fru 
sedan 40 år, författaren Elsa Triolet.

Le lion volatil, 2003 (12 min)
Magi, synkronitet, kärlek och förlust runt Place Denfert-Rochereau och dess 
berömda staty av lejonet av Denfer. Ett kort äventyr mellan tre karaktärer.

Les 3 boutons, 2015 (11 min)
Jasmine får en dag ett paket med posten. Det visar sig
innehålla en magisk klänning. När hon tar på sig den börjar en resa.

T’as de beaux escaliers, tu sais, 1986 (3 min)
[You’ve Got Beautiful Stairs, You Know]
En hyllning till Cinémathèque francais i Paris. Filmen varvar bilder av cin-
ematekets välkända trappa av arkitekten Franck Gehry med olika filmhistor-
iska scener i trappor.

Les fiancés du pont Mac Donald, 1961 (3 min)
[The Fiancés of the Bridge Mac Donald]
En ung man ser livet i svart när han bär solglasögon. Bara han tar av sig dem 
så blir saker och ting bättre.

FRE 13/12 kl 17.00–21.00
Art Friday med julmarknad
Fredagsmingel på Bildmuseet med konst, bar och fri entré! Den här fredagen 
tjuvstartade vi lördagens julmarknad. Studenter från högskolarna för konst, 
design och arkitektur sålde sina alster. DJ och skapande i baren inspirerat av 
utställningen Design Matters.

FRE 14/12 11.00–15.00
Julmarknad på Bildmuseet
Julmarknad på Bildmuseet i museishopen och intill kaféet. Studenter från 
högskolorna för konst, design och arkitektur sålde sina alster.
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AV NADJA JÖNSSON
FOTO GRADA KILOMBA, 

COOPER & GORFER, OLOV 
TEGBY FRISK, ALBERT  

WIKING, HANNA  
WENDELBO, RALPH  

LAUREN M FL

Grada 
Kilomba, 
Illusions Vol. III, 
Antigone, 
2019

Linnea 
Henriksson

Cooper & 
Gorfer, Sunna 
Behind Glass, 
2016.

Karin 
Frostenson, 
Vågen,  
2016.

KONST & NÖJE

1. Vi är nyfikna på …
… Bildmuseet i Umeå som ställer ut Grada 
 Kilomba, för första gången i Skandinavien. 
Konstnären utmanar postkoloniala frågor om 
rasism, könsförtryck och våld genom konstfulla 
videoverk med dans, text, musik och berättare. 
A World of Illusions pågår till den 8 mars.

2. Foto från Sápmi
Ett fotografi är så mycket mera när den 
 amerikansk-österrikiska konstnärsduon Cooper 
& Gorfer har gjort sitt. Deras måleriska foto-
collage är drömska men också djupt personliga 
och i utställningen Interruptions porträtteras 
 flera generationer av svenska kvinnor från 
 Sápmi. Visas på Lidköpings konsthall till den  
30 december.

3. Karin Frostenson
Karin Frostenson (icke att förväxla med kusinen 
Katarina) debuterade med sin konst i det 
politiska 1960-talet, i samma veva som exem-
pelvis Carl Johan de Geer och Marie- Louise 
Ekman, och hon har varit produktiv lite  
i skymundan sedan dess. Tematiken är bred 
och rymmer humor, samhällskritik, historia och 
mycket mer. På Thielska  galleriet finns nu Nutid, 
dåtid, drömtid till och med den 29 januari.

4. Kom i stämning
Efter förra årets julkonserter i Vinterträd gården 
på Grand Hôtel i Stockholm fick Linnea 
Henriksson mersmak. I år släpper hon således 
en jul-EP samt är på väg ut i landet med en 
intim julturné. Biljetter köps via  
www.livenation.se.
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TORSDAG 28 NOVEMBER 2019 ○ SVERIGES STÖRSTA MORGONTIDNING ○ GRUNDAD 1864

Niklas Wahllöf: Den sjuttioårige 
poeten John Cooper Clarke  

visar att även sysslolösheten 
kan vara rätt. Sidan 2

Medier. Den svenska tv-branschen 
kan bli förloraren när de amerikanska 
 strömningsjättarna växer. Sidan 4

Ana Tijouxs 
musik  inspirerar 
proteströrelsen  
i Chile.  Sidan 9

Josefin Holmström 
skriver personligt 
om Emily Dickinson 
 i sin nya bok. Sidan 6

Design 
som ser 

framåt
Ett smycke som förhindrar 

 ansikts igenkänning och föremål  
i nya miljövänliga material.  

Bildmuseet i Umeå visar hur 
 formgivning kan  påverka  

vår vardag. Sidan 10

VI SÖKER LJUSSTAKAR OCH KANDELABRAR, MATBESTICK, SKÅLAR, KAFFESERVISER, BÄGARE  
POKALER, KANNOR, SMYCKEN, SOCKERSKÅLAR, KAFFE- OCH TEKANNOR MED MERA FRÅN  
BLAND ANNAT GEORG JENSEN, GUSTAF MÖLLENBORG, SIGURD PERSSON, ATELIER BORGILA 
WIWEN NILSSON, K ANDERSSON OCH CG HALLBERG MED FLERA

SVEAVÄGEN 116, STOCKHOLM
WWW.METROPOL.SE 

HÖG TID FÖR INLÄMNING TILL METROPOLS STORA 
AUKTION MED TEMA SILVER DEN 9 DECEMBER

KOM MED DITT FÖREMÅL DIREKT TILL VÅRA EXPERTER ELLER KONTAKTA OSS PÅ TELEFON
INLÄMNING OCH VÄRDERING ODENGATAN 50 • TELEFON 08-673 48 80

09 
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Recension: Design matters –
Bildmuseum i Umeå
UPPDATERAD 18 NOVEMBER 2019 PUBLICERAD 18 NOVEMBER 2019

Klimatkrisen har fått designers att tänka i nya, hållbara banor.
Utställningen Design Matters på Bildmuseet i Umeå visar verk av en
rad formgivare inom mode, möbler och konsumtionsvaror. Bland
annat visas ett par stövlar som kan odlas på Mars. Kulturnyheternas
konst- och designkritiker Dennis Dahlqvist har varit på plats.

Utställningar med häftiga framtidsvisioner är inte så vanliga nuförtiden. Men

Design Matters handlar faktiskt om hur vi kan anpassa oss till saker som

klimatförändringar och digitalisering. Ett exempel är en maxad stövel – gjord av

svamp – som Liz Ciokajlo menar att vi kan ”odla” på Mars.

I filmen the Martian från 2015 blir Matt Damon kvarglömd på Mars och måste

odla potatis för att överleva. Men verkligheten överträffar som vanligt dikten;

2 min

Kulturnyheternas konstkritiker Dennis Dahlqvist om Design matters på Bildmu-
seet i Umeå. Foto: SVT
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