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Det gångna året liknar inget annat år – aldrig tidigare i Bildmuseets 
historia har vi tvingats hålla stängt med anledning av en pandemi. 2020 
var Bildmuseet stängt i sju månader, större delen av året. Vi hade öppet 
fram till mitten av mars innan covid-19-pandemin bröt ut, och från slutet 
av augusti fram till mitten av november, då den andra vågen slog till. 
Hela året präglades av pandemins konsekvenser som gjorde det omöjligt 
att planera eftersom förutsättningarna och framtidshorisonten ändrades 
från dag till dag. Det var frustrerande när färdiginstallerade utställningar 
inte kunde öppnas för publik och en utmaning att jobba kreativt utan 
att kunna träffa kollegorna på plats i Bildmuseet. Det blev svårt att hitta 
engagemanget när människor avråddes från att besöka museer och 
frågan om kulturens samhällsnytta ställdes på sin spets detta mörka år. 

Under 2020 presenterade vi sju utställningar. Hela utställningsprogrammet 
fick läggas om på grund av covid-19. Vi lyckades förlänga de utställningar 
vi installerat under våren, andra flyttades fram i tid eller ställdes in, 
vilket var fallet med Konsthögskolans masterutställning. Faith Ringgolds 
stora retrospektiv som skulle ha öppnat i början av april fick sin förse-
nade vernissage först i slutet av augusti. Det var vår viktigaste och mest 
ambitiösa utställning och den talade direkt in i årets högaktuella debatt – 
Black Lives Matter. Larissa Sansours dystopiska och djupt berörande 
installation från Venedigbiennalen, Heirloom, gestaltade i sin tur frågor 
om klimathot, mänsklighetens överlevnad, minne och sorg och den 
tematiska utställningen Markkontroll utforskade sambandet mellan 
växter och politik ur ett historiskt och kolonialt perspektiv. 

Vi bjöd på ett stort antal publika programpunkter, utställningspresen-
tationer, visningar och pedagogiska aktiviteter varav många var digitala. 
Närmare hälften av de planerade arrangemangen ställdes in på grund av 
pandemin. Antalet fysiska besökare under de endast fem månader som 
Bildmuseet var öppet uppgick till 24 631. Därtill tillkom digitala besökare. 
Givetvis påverkades även vår pedagogiska verksamhet – den öppna bild-
verkstaden, öppen kulturförskola och babyvisning stängde ner i mars. 
Skolprogrammen genomfördes till en början som vanligt men övergick 
sedan till att bli helt digitala. Totalt 1067 elever deltog i våra pedagogiska 
program.

Bildmuseets synlighet i media under året har påverkats negativt då vi 
presenterat färre utställningar än vanligt till följd av pandemin. Samtidigt 
har våra direktsända digitala pressvisningar gjort att vi nått ut till en 
större målgrupp av konstkritiker och journalister då det geografiska 
avståndet inte utgjort ett hinder för att delta. Under året var det framför 
allt Faith Ringgold som uppmärksammades och den nordiska konsttid-
skriften Kunstkritikk listade Faith Ringgold som årets viktigaste utställning. 
Art Reviews prestigefyllda Power 100-rankning för 2020 korade Black 
Lives Matter som etta, första gången som en rörelse ansetts så tongi-
vande i konstvärlden. Dagens Nyheter lyfte fram vår utställning med ett 
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helt uppslag, vi fick goda recensioner i P1 Kultur, Aftonbladet, Västerbottens-
Kuriren och ETC Sverige och två TT-artiklar publicerades i dagspress runt om 
i landet. Den uppmärksammades också i Icon Magazine, Tidskriften Form, 
M-magasin, Femina, Feministiskt perspektiv och Tidningen Vi. 

Trots detta utmanande år som präglades av oro och ovisshet lyckades vi 
utveckla vår verksamhet och ställa om till digital närvaro när vi inte kunde 
möta vår publik på plats i museet. Om det är något jag är stolt över så är 
det att vi tog denna möjlighet att nå nya målgrupper, nationellt och globalt, 
genom digitala pressvisningar, vernissager och konstnärssamtal och genom 
att utveckla en digital pedagogisk verksamhet i framkant. Vi använde krisen 
till att utveckla Bildmuseet.

En glädjande nyhet under 2020 var att det mångåriga arbetet med att säkra 
Bildmuseets ekonomiska situation gav resultat; Bildmuseet finns nu med i 
Umeå kommuns rambudget med ett årligt bidrag på 5 miljoner och vi har 
även ett stöd från fastighetsägaren. Under 2020 beviljades också regionala 
projektmedel för Networking North, ett treårigt projekt där Bildmuseet utvecklar 
förutsättningarna för konstnärer att bo och verka i Västerbotten. Nu återstår 
arbetet med att försöka säkra ett långsiktigt stöd från regionen. 

En positiv nyhet är också att det vid 2020 års utgång nu finns en föreståndare 
på plats för Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts) vilket gör 
att arbetet med att bygga en forskningsmiljö på konstnärlig grund kan påbörjas. 
När nu 2020 är över kan vi konstatera att vi har lärt oss mycket om de utma-
ningar vi står inför i fråga om klimat, miljö och pandemier och samtidigt ser 
vi fram emot kulturåret 2021 då Bildmuseet firar 40 år. 

Museichef
Katarina Pierre
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När året inleddes fanns tre utställningar på plats i Bildmuseet. A World of Illusions, 
den portugisiska konstnären Grada Kilombas filmtrilogi, där de antika 
myterna om Narcissus och Echo, Oidipus, och Antigone omarbetats och 
iscensatts med skådespelare och musiker. Tre nyskapande verk som gestaltar 
existentiella och eviga ämnen och som talar rakt in i vår samtid om mänskliga 
rättigheter, rasism och sexism. Antigone, det sista verket i trilogin skapades på 
uppdrag och med stöd av Bildmuseet i samarbete med Maxim Gorki-teatern 
i Berlin. Oidipus producerades för Berlin-biennalen 2019, också det med stöd 
av Bildmuseet. I salen på plan 3 presenterades alla de tre verken tillsammans 
för första gången. Vi valde att ge varje verk en sida av en uppbyggd struktur 
med tre sidor, placerad mitt i rummet. Projektionernas starka ljus lyste upp 
strukturen utifrån men ljuset såg ut att komma inifrån, vilket gjorde att den 
tycktes sväva som en lykta i den mörklagda salen. Stämningen i rummet 
präglades också av ljudet från Antigone som fyllde salen med berättarens 
(Grada Kilombas) röst och den specialkomponerade musiken av den syd-
afrikanske musikern Neo Muyanga.

Parallellt visades Design Matters på plan 5 – en tematisk utställning som inven-
terade aktuella och visionära initiativ inom designområdet. I utställningen 
presenterades arbeten och frågeställningar kring nya material, nya använd-
ningsområden, nya arbetssätt och alternativa förhållningssätt till produktion 
och konsumtion. Här kunde vi till exempel se Officina Corpuscoli/Maurizio 
Montaltis organiska objekt av svampmycel och designkollektivet Caracaras 
nya material tillverkat av citrusskal. Den svenska designern Jenny Nordberg 
utforskade det industriellt producerade i relation till det hantverksmässigt 
skapade i en rad träffsäkra och humoristiska videor. I utställningen presen-
terades också andra tankeväckande projekt av Caracara, Liz Ciokajlo, 
Jesper Eriksson, Ewa Nowak samt Superflux i ett utställningsrum som 
formgetts och färgsatts för att lyfta fram de olika bidragen.

Högst upp i huset, på plan 6, visades samtidigt separatutställningen Ann 
Edholm / Tungan på ordet. En serie monumentala målningar i klara färger 
och geometriska former som laddade salen med sitt starka uttryck. I verkens 
titlar fanns referenser till konsthistoria, medeltida legender, judiska deporta-
tioner under nazismen och till att växa upp i följderna av ett krig. Målningar-
nas överväldigande närvaro, deras detaljer i kombination med titlarna fick 
besökarna att umgås med målningarna länge och fundera över associationer 
och tolkningar. I projektrummet visades också skisser och collage som legat 
till grund för de storskaliga målningarna som utförts i oljefärg blandad med 
vax. Ann Edholm har varit gästprofessor på Konsthögskolan och där inspirerat 
studenter i måleri under många år.

I maj skulle Konsthögskolans masterutställning Tools for the Future ha öppnat 
i de två översta salarna men på grund av restriktioner i samband med covid-19 
tvingades Bildmuseet hålla stängt för besökare och även för studenterna. 
Istället skapade vi videointervjuer med masterstudenterna om deras verk 
som presenterades på sociala medier och också fanns länkade till Konsthög-
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skolans och Bildmuseets hemsidor under utställningsperioden. Medverkande 
studenter detta år var Mikaela Crantz, Martin Eltermann, Henrik Haukeland, 
Irina Laaja, Viktor Mattsson, Line Gry Neivelt, Johanna Robleto, Ella Shipway, 
Richard Slatter, Mathijs van Sark, Per Westerlund och Josefine Östlund. 

När Bildmuseet äntligen kunde öppna igen, den 27 augusti, fanns tre nya 
utställningar på plats. De introducerades i digitala pressvisningar men tyvärr 
utan vernissage på grund av att vi inte ville riskera att samla en stor publik 
under de rådande restriktionerna. Under hösten fick istället vår publik möta 
de utställande konstnärerna i digitala samtal. Vår ambitiösa retrospektiv 
med den amerikanska konstnären Faith Ringgold kunde äntligen upplevas 
av besökare och det var uppenbart hur hennes utställning talade rätt in 
i den pågående Black Lives Matter-rörelsen som tagit fart under våren. 
Faith Ringgold har under sin långa karriär inspirerats av och kommenterat 
både medborgarrättsrörelsen och feminism. I utställningen som vi produce-
rade i samarbete med Serpentine Galleries i London, visades textila arbeten, 
målningar och grafik – ett urval ur hennes långa, och ännu pågående, karriär. 
Utställningen presenterades på plan 3 där en genial rumsindelning – ett dia-
gonalt kryss – delade in salen i fyra tematiska rum och där en öppning i mitten 
förband alla rum med varandra. Upplevelsen av konstverken var visuellt 
oerhört stark då man fysiskt befann sig på plats i utställningen men de textila 
materialens och måleriets skulpturala kvaliteter lät sig tyvärr inte förmedlas 
genom fotografisk eller digital återgivning, en lärdom från detta år som synlig-
gör de upplevelser som går förlorade i den digitala världen. 

Samtidigt med Faith Ringgolds utställning öppnade också Larissa Sansour / 
Heirloom på plan 5, en separatutställning med ett enda verk i två delar: ett 
två-kanaligt filmverk och en monumental skulptur. Den svartvita filmen 
In Vitro skildrade ett dystopiskt framtidsscenario där jorden drabbats av en 
ekologisk kollaps. I filmen för två kvinnliga forskare ett samtal om hur berät-
telser och trauman förs vidare mellan generationer och hur människors liv 
formas av detta arvegods. Den nära fem meter höga klotformade skulpturen 
Monument for Lost Time vibrerade av sorg och förlust. Den monumentala 
skulpturen var som ett hotfullt svart hål som utplånade allt ljus. 

Karin Cyréns bilderbok Maraton utsågs till 2019 års bästa svenska bilderbok 
och belönades med den nationella utmärkelsen Snöbollen. Tidigare år har 
utställningar om årets vinnande bilderbok öppnats i samband med Littfest 
men varken Littfest eller vernissagen kunde äga rum som planerat på grund 
av pandemin. Lite försenat kunde Årets svenska bilderbok / Maraton dock 
öppna 27 augusti, som vanligt på balkongen i vår Bildverkstad. Utställningen 
presenterade originalbilderna till boken som på ett humoristiskt vis skildrar 
ett maratonlopp, en rad väntade och oväntade karaktärer och alla de mänskliga 
reaktioner som kan rymmas i ett sådant evenemang – smärta, list, triumf och 
besvikelse om vartannat.
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En månad senare, lördag 27 september, öppnade vi äntligen den tematiska 
grupputställningen Markkontroll som försenats avsevärt på grund av 
konsekvenserna av covid-19. Vi arrangerade en vernissage med ett begränsat 
antal personer på plats och samtidigt direktsände vi för besökare som ville 
följa vernissagen digitalt hemifrån. Markkontroll satte fokus på mötet mellan 
växter, politik och historia. Hur vi idag kan hitta spår av kolonialism, globali-
sering och handel i växtlighet, språk och kunskapssystem. Utställningens verk 
pekade på växters förflyttning mellan olika kontinenter, växter som objekt 
för kapitalistiska intressen samt förlusten av ursprungliga växtnamn och 
ursprunglig växtkunskap som en följd av kolonialism och ett mer systematiskt 
namngivande och klassificerande i Linnés tradition. 

För utställningen skapade Umeåkonstnären Gerd Aurell en monumental vägg-
teckning, som fungerade som ett slags porträtt av skogsmark som en gång 
besprutats med växtgiftet hormoslyr. Maria Thereza Alves deltog med ett nytt 
verk som kritiserade förlusten av ursprungliga växtnamn som en konsekvens 
av kolonialismens maktutövning – en multimedia-installation baserad på ett 
projekt där personer ur guaranifolket ersatt ett antal växters latinska namn 
med nya namn på guarani och även komponerat hyllningssånger till växternas 
ära. Framträdande i utställningen var även den Londonbaserade arkitekten 
och konstnären Céline Condorellis installation Corps à Corps som samtidigt 
är en sittplats, en skulptur och en möbel för växtdekoration. I utställningen 
medverkade totalt sex konstnärer: Maria Thereza Alves, Gerd Aurell, Hanan 
Benammar, Céline Condorelli, Suzanne Husky och Mónica de Miranda. 
Utställningen curaterades i samarbete med den Frankrikebaserade frilans-
curatorn Clelia Coussonnet.

Sammantaget bjöd 2020 på många intressanta konstnärskap som gestaltade 
aktuella och angelägna frågor. Tyvärr fick utställningarna endast möta publik 
under kort tid och kanske fick de inte den uppmärksamhet de förtjänade när 
annat stod i fokus detta år. Att vi tvingades att lägga om utställningsprogram-
met för flera år framöver på grund av covid-19 orsakade mycket extraarbete 
eftersom alla datum, lån och avtal måste omförhandlas, med osäker utgång. 
Inlånen av konstverk från andra museer och transporter försenades avsevärt 
till följd av pandemin. Planeringshorisonten för när vi trodde att vi skulle 
kunna öppna museet flyttades fram konstant, exemplet med Faith Ringgolds 
utställning är talande. Utställningen var färdiginstallerad till den planerade 
vernissagen 4 april men kunde öppnas först den 27 augusti. Den skulle ha 
tagits ned i mitten av september men vi lyckades förlänga den till 11 januari 
2021 för att besökare skulle kunna se den överhuvudtaget. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 2020 var ett utmanande år men inte 
ett förlorat år. Det som var positivt var att detta vår året då vi ställde om till 
digitala pressvisningar, vernissager och publika program – vilket gör att vi nu 
kan nå ut till fler människor med vårt internationella utställningsprogram. 
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En insikt vi tar med oss från 2020 är att vi kommer att fortsätta att erbjuda 
vårt program både fysiskt och digitalt framöver. En annan insikt är att konsten 
och kulturen har en viktig och samhällsbärande funktion, och kanske särskilt 
under svåra tider som dessa. 
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PROGRAMVERKSAMHET /2020

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. All programverksamhet under 2020 var direkt knuten till 
aktuella utställningar. Flera arrangemang erbjöds digitalt detta år. En stor del 
av de planerade programpunkterna ställdes in på grund av pandemin.

Programmet i början av vårterminen anknöt till utställningarna Design Matters, 
Ann Edholm / Tungan på ordet och Grada Kilomba / A World of Illusions. Det 
inleddes med en röstperformance i utställningen Ann Edholm / Tungan på 
ordet ledd av Katarina Henryson, The Real Group, där besökare medverkade. 
I samband med Design Matters föreläste Maria Göransdotter, doktorand och 
lärare vid Designhögskolan, om Designhistorier för framtiden, och ett semina-
rium om framtida utmaningar inom designområdet anordnades i samarbete 
med Designhögskolan. I anslutning till Grada Kilomba / A World of Illusions 
och Samiska veckan föreläste Adriana Aurelius, projektledare för Repatriering 
Lycksele 2019, om Repatriering och respekten för döden. 

Två dagar innan det årliga samarbetet med Littfest, 13 mars, skulle äga rum 
(poesiläsningar, vernissage, performance, spelningar) fick vi hastigt ställa 
in vårens återstående publika arrangemang och några dagar senare stängde 
Bildmuseet för besökare. När vi åter öppnade 27 augusti hade höstens 
programverksamhet förberetts för en begränsad publik som kunde förboka 
gratis entrébiljetter. Alla arrangemang livesändes också digitalt. Det framgångs-
rika konceptet Art Friday pausades. Höstens programverksamhet förlades 
huvudsakligen till söndagar kl 14 och de flesta arrangemangen ägde rum i 
Flexhallen eftersom lokalen kunde ta emot en glest sittande publik på max 
30 personer.

Höstens evenemang var kopplade till utställningarna Faith Ringgold, Mark-
kontroll och Årets svenska bilderbok / Maraton. I september direktsändes ett 
samtal om utställningen Faith Ringgold mellan museiintendent Anders Jansson 
och curatorerna Hans-Ulrich Obrist och Melissa Blanchflower, Serpentine 
Galleries, London. Även skådespelaren och musikern Jason Nemor Hardens 
berättarföreställning Ol Man River: The Life, Times and Music of Paul Robenson, 
om den första svarta superstjärnan, var ett arrangemang i anslutning till Faith 
Ringgold.

I samband med utställningen Markkontroll direktsändes vid två tillfällen 
konstnärssamtal mellan museiintendent Sofia Johansson och de medverkande 
konstnärerna Céline Condorelli, London-Milano och Maria Thereza Alves, 
Berlin-Neapel och curator Clelia Coussonet, Marseille. Gerd Aurells perfor-
mance Svenska växter framfördes under öppningshelgen och ytterligare två 
helger av Sofia Aurell. 
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I oktober mottog bilderboksskaparen Karin Cyrén priset Snöbollen – Årets 
svenska bilderbok och berättade om tillkomsten av vinnarboken Maraton i ett 
samtal med museiintendent Brita Täljedal. Utställningen Heirloom presen-
terades i ett livesänt samtal mellan konstnären Larissa Sansour, London, och 
museichef Katarina Pierre i slutet av november. Utöver dessa programpunkter 
under året gav museivärdar och intendenter ett stort antal presentationer och 
visningar, till största delen via digitala sändningar och på sociala medier. 

Arbetet med att ställa om till digital programverksamhet med både livesänd-
ningar och i förväg inspelade evenemang innebar en kompetensutveckling 
för Bildmuseets personal. I början av terminen anlitade vi vid några tillfällen 
Inhousebyrån vid Umeå universitet för hjälp med livesändningarna men 
senare under hösten kunde Bildmuseets egen personal framgångsrikt helt 
hålla i dem. Inköp av viss ny utrustning bidrog till att göra kvalitén på de digi-
tala sändningarna allt bättre. Lärdomen från hösten är att digitala sändningar 
är ett betydelsefullt komplement som ökar tillgängligheten till Bildmuseets 
verksamhet, som vi med all säkerhet kommer att utveckla alltmer även när 
pandemin är över.
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Under årets första månader fram till 19 mars, erbjöd Bildmuseet gratis visning 
för allmänheten alla dagar under museets öppethållande, tisdag–fredag kl 12.00, 
lördag–söndag kl 13.00, samt fredagskvällar. Visning på engelska gavs lördagar 
och vissa fredagskvällar. Dessutom familjevisning lördagar och söndagar 
kl 13.00. Under året tog Bildmuseet emot 29 bokade vuxengrupper för visning 
på plats i museet och genomförde 147 gratisvisningar. Mellan 27 augusti och 
11 november erbjöds introduktioner till utställningarna kl 13.00 torsdag–söndag. 
Inga familjevisningar erbjöds. 

Fram till 19 mars anordnades öppen bildverkstad under ledning av två peda-
goger varje lördag och söndag kl 12.00–16.00. Totalt 620 besökare i olika 
åldrar deltog i de kreativa aktiviteterna i museet. När Bildmuseet stängde 
och drop-in verksamheten i bildverkstaden därmed ställdes in, behövde vi 
hitta nya sätt att nå besökarna. Vi satsade digitalt och delade med oss av tips 
och idéer om hur man kan skapa hemma via Facebook och Instagram. Efter 
27 augusti, när museet åter öppnade var bildverkstaden öppen för besökare 
men obemannad. Där fanns i stället inspirationsmaterial och den pedagogiska 
handledningen Upptäcktsfärden som vägledde och gav idéer till eget skapande 
med utgångspunkt i museets utställningar. 

Teman i öppen bildverkstad 2020

Design Matters 
Verkstadsaktiviteterna i början av året utgick från utställningen Design Matters.
Vi diskuterade hur vi tror att miljön, föremålen omkring oss och våra kläder 
ser ut om 50 år och vi skapade förslag på framtida design av kläder och 
föremål som skulle kunna lösa problem som finns i dag. 

Ann Edholm / Tungan på ordet
Under skollovet 3–8 mars anordnades verkstad för alla lovlediga med inspira-
tion från Ann Edholms utställning Tungan på ordet. Bildverkstaden flyttade ner 
till Bildmuseets hörsal Flexhallen på plan 0 där vi skapade stort och kollektivt 
med färg och form. Totalt 165 barn, unga och vuxna deltog.
  
Faith Ringgold 
Under senvåren och hösten var utställningen Faith Ringgold och dess teman 
medborgarrättsrörelsen och feminism utgångspunkt för den pedagogiska 
verksamheten. En digital familjevisning som fanns på Bildmuseets hemsida 
och korta filmer på sociala medier presenterade utställningen och gav uppslag 
till frågor att diskutera och till eget skapande hemma.

PEDAGOGISK VERKSAMHET / 

VISNINGAR OCH  
STUDIEBESÖK

ÖPPEN  
BILDVERKSTAD

2020
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ÖPPEN KULTUR-
FÖRSKOLA

BABYVISNING

SKOLPROGRAM 

Öppna kvällar för unga, med konstsamtal och verkstad, anordnades fyra fre-
dagar under året. Två av dessa var digitala. Konstkväll för unga har målgrup-
pen 16–25 år och vänder sig både till gymnasieelever och studenter. En stor 
del av deltagarna var internationella gäststudenter vid Umeå universitet. 

Öppen kulturförskola erbjöds på fredagar kl 11.00–15.00 vid sju tillfällen 
under våren. Verksamheten på plats kompletterades med inlägg på sociala 
medier som tipsade om eget skapande för de allra yngsta. Öppen kulturför-
skola leds av konstnären Maria Sundström och Bildmuseets konstpedagoger. 
Den mycket uppskattade verksamheten som riktar sig till föräldralediga med 
små barn, besöktes fram till 19 mars av ca 30–50 barn och vuxna per tillfälle, 
totalt 257 personer. 

Vid två tillfällen under våren anordnade Bildmuseet babyvisningar och babymåleri 
med ätbar färg under ledning av konstnären Maria Sundström. Båda tillfällena var 
fullbokade. I november gav Maria Sundström en web-föreläsning om babymåleri 
och om att visa konst för de allra yngsta. Intresserade från hela landet deltog.

2020 tog Bildmuseet emot 56 bokade barngrupper och skolklasser från för-
skolor, grundskolor och gymnasier samt grupper av universitetsstudenter, vuxen- 
studerande från folkhögskolor och SFI-studerande (svenska för invandrare). 
Totalt 1067 elever/studenter i de förbokade gruppbesöken. Alla fick visning av 
pågående utställningar och en stor del deltog i skapande aktiviteter i bildverk-
staden. Under våren och hösten erbjöds skolor och förskolor digitala skolpro-
gram med aktiviteter som utgick från Bildmuseets utställningar. 
   
Design Matters / Tema framtidsvision år 2070 (14 januari – 27 februari) 
Hur klär vi oss om 50 år? Vilka material används? Vilka problem står vi inför 
och hur kan design bidra till att lösa dem? Vilka egenskaper önskar vi att olika 
material ska ha? Kan vi konsumera hållbart? I skolprogrammet utgick vi från 
utställningen Design Matters och lät oss inspireras av hur material kan användas 
på nya och oväntade sätt. 

Årets svenska bilderbok / Maraton (13 mars – 30 april)   
Karin Cyréns bok Maraton var utgångspunkt för skolprogrammet som erbjöds 
digitalt. Eleverna tecknade panoramautsikter från de platser där de själva befann 
sig och skildrade situationer med inspiration från boken. De deltagare som ville 
kunde posta sin bild på Bildverkstadens Instagram.

Faith Ringgold (6 maj – 11 juni, 14 september – 18 december) 
Under slutet av vårterminen och hela höstterminen låg fokus på Faith Ringgold. 
Eleverna besökte utställningen fysiskt eller digitalt. De färgstarka konstverken 
som berör teman som afroamerikansk historia, medborgarrättsrörelsen och 
feminism var utgångspunkt för frågor och diskussioner. Eleverna fick själva 
skapa lapptäcksbitar med inspiration från Faith Ringgolds verk, där de i textil 
form besvarade frågor som “Vad drömmer du om? Vad vill du förändra?” 
Bitarna syddes ihop till ett stort kollektivt lapptäcke som hängdes upp i 
bildverkstaden där det kunde fungera som inspiration för andra besökare. 

KONSTKVÄLL 
FÖR UNGA
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Projekt med Midgårdsskolan
Våren 2020 ledde Bildmuseets konstpedagoger ett projekt med elever i 
årskurs 3 från Midgårdsskolan i Umeå. Utgångspunkt för projektet var Ann 
Edholms utställning Tungan på ordet. Eleverna fördjupade sig i teman som 
målningarna berörde och studerade de tekniker som konstnären använt, för 
att sedan skapa egna målningar. En utställning med elevernas målningar som 
skulle ha avslutat projektet ställdes in på grund av pandemin. 

Samverkansprojektet Democracy and Contemporary Art
I mars genomförde konstpedagogerna Denise Mångsén och Karin Jonsson en 
studieresa till Kapstaden i Sydafrika inom projektet Democracy and Contempo-
rary Art, som beviljats stöd från Enheten för forskningsstöd och samverkan, 
Umeå universitet. Resans syfte var konstpedagogiskt kunskaps- och erfarenhets-
utbyte mellan Bildmuseet och South African National Gallery vid Iziko Museums 
of South Africa. Den ingick i en förstudie för framtida projekt. 

Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning
Under året deltog konstpedagog Denise Mångsén i forskningsprojektet Rita 
för att lära och lära sig att rita. Projektet som leds av Sofie Areljung vid Insti-
tutionen för tillämpad utbildningsvetenskap undersöker den pedagogiska 
potentialen i att rita i lågstadiets NO-undervisning. Projektet pågår till 31 
december 2022. 

Digital konstpedagogik
2020 sökte och beviljades Bildmuseet utvecklingsmedel för projektet Digital 
konstpedagogik från Enheten för forskningsstöd och samverkan, Umeå univer-
sitet. Projektet utgår från Agenda 2030 och de utmaningar som uppstått med 
anledning av covid-19. Syftet är att utveckla Bildmuseets konstpedagogiska 
metoder för att arbeta digitalt med skolklasser. Extern samarbetspart 
är lärare och ca 60 elever i årskurs 1 på Midgårdsskolan i Umeå. Under året 
fick eleverna, via digitala medier, ta del av och fördjupa sig i utställningen 
Faith Ringgold.

En studiedag för bildlärare 30 oktober arrangerades i samarbete med Insti-
tutionen för estetiska ämnen i anslutning till Kunskapsveckan vid Lärarhög-
skolan, Umeå universitet.

Bildmuseet deltog för fjärde gången i planering och genomförande av univer-
sitetskursen Konstpedagogik i samtida konstformer. Institutionen för estetiska 
ämnen i lärarutbildningen, Umeå universitet, har huvudansvar för denna 
distanskurs som riktar sig till dem som vill fördjupa sina kunskaper inom 
samtida konst och konstpedagogik. Undervisningen under höstterminen 
skedde digitalt. Från Bildmuseet medverkade museiintendent Lisa Lundström. 
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Hösten 2020 fortsatte samarbetet med programmet Branschutbildningen för museer 
och kulturarv och ämnet museologi. Studenter från A-kursen observerade Bildmu-
seets programverksamhet och gjorde jämförelser mellan upplevelser av att ta del 
av evenemangen på plats och att följa digitala livesändningar hemifrån. 
 
Bildmuseets konstpedagoger handledde en grupp studenter från kursen Bild 2, 
estetiska ämnen inom lärarutbildningen. Studenterna deltog i planering och 
genomförande av skolprogrammet i samband med utställningen Faith Ringgold. 
De gav visningar och ledde workshops för skolklasser. 580 elever från 32 skolor 
deltog. 
 
Under höstterminen medverkade Bildmuseets intendenter och museichef som 
föreläsare i en av Konsthögskolans kurser, BA3 Konsthistoria och konstteori 
kopplat till konstproduktion. Föreläsningarna berörde konstvärldens infrastruktur, 
utställningsproduktion, curatorsrollen och konstpedagogrollen. 
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2020 beviljades regionala projektmedel för Networking North, ett treårigt 
projekt (2020–2023) där Bildmuseet utvecklar förutsättningarna för konst-
närer att bo och verka i Västerbotten. Med portfoliovisningar, föreläsningar, 
samtal, workshops och individuell handledning vill Bildmuseet bidra till 
utveckling och internationalisering av bildkonstscenen i norra Sverige. 
Projektets idé bygger på att ta tillvara den professionella erfarenhet som 
redan finns hos museets personal och att dess kompetens används på ett 
sådant sätt att den kommer det regionala konstlivet till del. 

Networking North genomförs med stöd av Region Västerbotten och i samarbete 
med konstkonsulenterna i Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och 
Jämtlands län.

Projektet leds av en styrgrupp bestående av Katarina Pierre, museichef, 
Anders Jansson, museiintendent och Fanny Carinasdotter, konstkonsulent i 
Västerbotten. Adjungerad i styrgruppen är Lisa Lundström, museiintendent. 
Lisa Lundström är projektledare för projektet. 

Följande aktiviteter inom projektet har genomförts (till största delen digitalt):

Startmöte, introduktion (10 juni)

Inspirationsträff om att presentera sig som konstnär i text och bild (14 november)
Föreläsare: Katarina Pierre, Fanny Carinasdotter, Lisa Lundström, Clelia Coussonet. 

Ateljésamtal / individuell handledning
Inom projektet erbjuder Bildmuseet möjlighet till individuell coachning. 
Dessa ateljésamtal med handledning riktar sig till bildkonstnärer i Västerbot-
ten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och genomförs av museiintenden-
terna vid Bildmuseet. Under hösten 2020 anmälde 19 konstnärer intresse för 
att delta.

Portfoliovisning (23 – 24 november) 
25 konstnärer från de fyra nordliga länen fick träffa 16 internationellt verk-
samma curatorer i korta samtal. Vid dessa speed-dating-träffar på 30 min 
presenterade konstnärerna sina konstnärskap och pågående projekt. 
Samtalen fördes med hjälp av videokonferensverktyget zoom. Under två 
dagar sammanfördes konstnärer och curatorer i 200 individuella samtal. 
Syftet var att öka konstnärernas kontaktnät och att ge internationellt verk-
samma curatorer tillfälle att möta konstnärer i norra Sverige. 

Curatorssamtal (8 december)
Sofia Johansson och Clelia Coussonet

PROJEKT / 2020
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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 utställningscuratorer. 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.

Våren 2020 hade Iaspis Umeå bjudit in två konstnärer för vistelse i Umeå inför 
hösten: Yingmei Duan, Kina/Tyskland och Geoff Robinson, Australien. De är 
båda verksamma som performance-konstnärer. På grund av pandemisituatio-
nen har de skjutit upp sina stipendievistelser till hösten 2021. I december 
arrangerade Iaspis Umeå ett digitalt samtal: Beijing – Melbourne – Luleå – Art-
ists talk! där Yingmei Duan, Geoff Robinson och konstnären Sara Edström, 
Luleå, medverkade.

Under 2020 har två av Bildmuseets utställningsproduktioner gått på turné. 

Animalisk / Konst över arter och existenser
Utställningen Animalisk / Konst över arter och existenser, curaterad av Filipa 
Ramos och producerad av Bildmuseet, visades på Bildmuseet 14 juni – 20 
oktober 2019. Därefter visades den på BALTIC Centre of Contemporary Art i 
Gateshead, Storbritannien 16 november 2019 – 16 mars 2020.

Carl Johan de Geer / Den stora missuppfattningen
Bildmuseet curaterade och producerade utställningen Carl Johan de Geer / 
Den stora missuppfattningen som visades på Bildmuseet 12 april – 15 september 
2019. Utställningen har sedan gått vidare på turné. Den visades på Kulturen i 
Lund 4 april – 30 augusti 2020 och kommer under 2021 att visas på Thielska 
Galleriet, Stockholm. 
 

IASPIS / UTSTÄLLNINGAR PÅ TURNÉ 2020
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Bildmuseets synlighet i medierna har givetvis påverkats av att vi har haft stängt 
under perioder av året. Den viktigaste bevakningen sker vanligen när vi öppnar 
nya utställningar, och under pandemiåret 2020 har vi bara haft två sådana 
tillfällen: Faith Ringgold (27 augusti), samt Larissa Sansour / Heirloom och Mark-
kontroll (27 september).

Istället för att bjuda in till pressvisningar på Bildmuseet har vi under pandemin 
utvecklat digitala arbetssätt för att nå ut. Direktsända pressvisningar med 
konstnärer på länk och förinspelade inslag har uppskattats av journalister och 
kritiker, liksom möjlighet till enskild tid i utställningen och zoomvisning av 
curator. Det har visat sig ge överraskande goda resultat.

Under året kan vi särskilt glädja oss åt det stora medieintresset för Faith Ring-
golds brännande aktuella retrospektiv. I Art Reviews prestigefyllda Power 
100-rankning för 2020 korades Black Lives Matter som etta, den första gången 
som en rörelse ansetts så tongivande i konstvärlden. Dagens Nyheter skrev: 
”ett fint exempel är konstaktivisten Faith Ringgold, som 90 år fyllda nu fått 
välförtjänt uppmärksamhet på Bildmuseet i Umeå”. I samband med öppningen
lyftes utställningen fram med ett uppslag i tidningen.

Ringgolds utställning på Bildmuseet fick goda recensioner i P1 Kultur, Afton-
bladet, Västerbottens-Kuriren, ETC Sverige och lyftes fram i två TT-artiklar som 
publicerades i dagspress runt om i landet. Den uppmärksammades också i 
Icon Magazine, Tidskriften Form, M-magasin, Femina, Feministiskt perspektiv 
och Tidningen Vi. Utställningen recenserades också i Kunstkritikk, som senare 
också listade den som årets viktigaste: ”Seeing Faith Ringgold’s entire oeuvre 
for the first time in Sweden was a total privilege, and Bildmuseet should be 
praised for bringing the exhibition here”.

Det glädjande intresset för Faith Ringgolds utställning fick tyvärr en oönskad 
konsekvens, nämligen att Larissa Sansours starka Heirloom – som invigdes vid 
samma tillfälle – inte fick det utrymme den förtjänar. Utställningen uppmärk-
sammades dock i P1 Kultur, som sände en intervju med konstnären i samband 
med öppnandet, i Västerbottens-Kuriren, M-magasin och i tidskriften Arkitekten.

En månad senare när utställningen Markontroll öppnade fanns det åter plats 
på medias dagordning – intresset var högt och rapporterna positiva. Utställn-
ingen recenserades och lyftes fram i TT, Dagens Nyheter, Kulturnyheterna och 
Västerbottensnytt SVT, Västerbottens-Kuriren, Norrbottens-Kuriren, Tidningen 
Vi, Oddasat, P4 Västerbotten och P1 Kultur i Sveriges Radio.

En stor del av medias bevakning av Bildmuseet har inte oväntat handlat om 
kulturvärldens och museernas situation under pandemin, om stängning respek-
tive öppning. Bildmuseet har omskrivits i artiklar med rubriker som ”Sveriges 
museer förbereder sig på det värsta” (TT), ”Kulturen digital i väntan på hösten” 
(Västerbottens-Kuriren), ”Museerna slår åter upp sina portar” (Folkbladet) och 
”I väntan på besked från regeringen” (Västerbottens-Kuriren) och ”Katastrofår 
för landets museer”.

MEDIA / 2020
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1 januari – 19 mars

Tisdag–Torsdag  10–17 
Fredag   10–21
Lördag–Söndag 10–17 

(Stängt: 20 mars - 26 augusti)

27 augusti – 11 november

Torsdag–Söndag  12–17

(Stängt: 12 november – 31 december)

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

Totalt 24 631  besökare år 2020

ÖPPETTIDER / BESÖKSSTATISTIK 

ÖPPETTIDER

BESÖKS-
STATISTIK

2020
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EKONOMI / RÅDGIVANDE GRUPP2020

Bildmuseets intäkter uppgick 2020 till 30,6 Mkr. Umeå universitet bidrog med 
21,6 Mkr varav 2,1 Mkr i ett särskilt åtagande från Utbildningsdepartementet. 
Från Kulturdepartementet har Bildmuseet ett årligt stöd på 0,7 Mkr som 
utökades under 2020 p g a covid-19 till totalt 1,0 Mkr. Externa bidrag under 
2020 bestod av 5,0 Mkr från Umeå kommun, 3,0 Mkr från Campus X Design 
AB (hyresrabatt) samt 1,0 Mkr i privata donationer. 0,1 Mkr erhölls i turné-
intäkter för utställningen Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen. 
Övriga försäljningsintäkter bestod av 0,3 Mkr försäljning shop, visningar och 
uthyrning av lokaler, samt 0,1 Mkr i intäkter för samarbeten med kurser vid 
Umeå universitet. 0,2 Mkr erhölls från Kalmar konstmuseum som Bildmuseet 
samarbetar med om en kommande utställning. Dessa medel ska fördelas ut 
till konstnärer under 2021. Periodiserade externa medel uppgick till -1,7 Mkr. 

Kostnaderna under 2020 uppgick totalt till 28,8 Mkr varav personalkostnader 
samt arvoden till konstnärer, kuratorer och föreläsare 12 Mkr, lokalkostnader 
8,9 Mkr, avskrivningar 0,7 Mkr, universitets- och fakultetsgemensamma kost-
nader 1,0 Mkr och driftskostnader 6,2 Mkr. 

På grund av covid-19 blev en del av den planerade verksamheten under året 
framflyttad och kostnaderna blev därför lägre än förväntat. Årets resultat år 
2020 blev 1,8 Mkr.  

I enlighet med Umeå universitets anvisningar har Bildmuseet en rådgivande 
grupp. Den består av en extern ordförande samt en extern ledamot från 
kultursektorn, en representant från varje fakultet vid Umeå universitet, 
en representant från Umeå kommun, samt två representanter från Umeå 
studentkår. Bildmuseets chef är ständigt adjungerad.

Ann Larsson, extern ordförande
Erik Åström, extern ledamot
Camilla Hällgren, samhällsvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet
Pernilla Lundberg, medicinsk fakultet vid Umeå universitet
Anders Lundin, teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet
Märit Simonsson, humanistisk fakultet vid Umeå universitet
Fredrik Lindegren, Umeå kommun

Timmy Nyberg, studeranderepresentant
Erik Vikström, studeranderepresentant

Ständigt adjungerad: Katarina Pierre, museichef Bildmuseet
Sekreterare: Maja Sandow, administrativ samordnare Bildmuseet

EKONOMI

RÅDGIVANDE GRUPP
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PERSONAL / 

Katarina Pierre, museichef
Mattias Andersson, museiassistent
Olle Ebgen-Ljungblad, museitekniker
Jonas Holmberg, museivärd 
Anders Jansson, museiintendent
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.

PERSONAL
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UTSTÄLLNINGAR /
FULLSTÄNDIGT PROGRAM

Grada Kilomba / A World of Illusions
– 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.
Detta var 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 
vardagsrasism] (2008) har tryckts i 5 upplagor. Curator: Katarina Pierre

Med stöd av Goethe-Institut Schweden och Calouste Gulbenkian Foundation.

Design Matters
– 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 framtidens 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 presenterades projekt 
av Caracara, Liz Ciokajlo, Jesper Eriksson, Officina Corpuscoli/Maurizio Mon-
talti, Jenny Nordberg, 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 skön-
het egentligen är. Den visade design som ställer frågor om den tid vi lever i och 
som öppnar för nya sätt att samspela med världen.

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.

UTSTÄLLNINGAR

2020
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Ann Edholm / Tungan på ordet
– 2020/04/12

Ann Edholm vill att hennes målningar ska upplevas som ett möte med en 
människa, 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 ut-
tryck för personliga erfarenheter. Bildmuseet presenterade delar ur Ann 
Edholms serie Tungan på ordet (2003–2011) tillsammans 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 Lärarutbildningshuset. 
2013 genomfördes hennes vinnande förslag till en monumental ridå för 
ECOSOC-salen i Förenta Nationernas högkvarter i New York. 2018 till-
delades Ann Edholm Bildkonstnärsfondens Stora Stipendium.

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

INSTÄLLD: Konsthögskolan Umeå / Tools for the Future
2020/05/01 – 2020/05/17

Utställningen Tools for the Future skulle ha varit avslutningen på fem års 
studier i fri konst och en tid av intensiv diskussion, research och arbete. 
Den ställdes in på grund av situationen kring det nya coronaviruset, men 
de nyexaminerade konstnärerna presenterades i videointervjuer som 
fanns länkade till Konsthögskolans och Bildmuseets hemsidor under 
utställningsperioden.

Utställningen på Bildmuseet skulle ha presenterat verk av Mikaela Crantz, 
Martin Eltermann, Henrik Haukeland, Irina Laaja, Viktor Mattsson, Line 
Gry Neivelt, Johanna Robleto, Ella Shipway, Richard Slatter, Mathijs van 
Sark, Per Westerlund och Josefine Östlund som alla tog sin examen på 
masterprogrammet vid Konsthögskolan, Umeå universitet, 2020.

Christoph Draeger, professor vid Konsthögskolan, var huvudhandledare 
för masterprogrammet i fri konst.
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Årets svenska bilderbok / Maraton
2020/08/27 – 2020/11/29

Maraton utsågs till 2019 års bästa svenska bilderbok och belönades med den 
nationella utmärkelsen Snöbollen. Karin Cyrén som skapat boken mottog 
priset hösten 2020. I utställningen presenterades originalbilderna till boken 
och man kunde höra konstnären berätta om hur den kommit till. Maraton är 
full av prillig komik och inbyggda minidramer. Förloppet – maratonloppet –
rymmer smärta och list och triumf om vartannat. I prismotiveringen beskrivs 
boken som “humanistisk, gränsöverskridande och kosmopolitisk”.

Karin Cyrén (f. 1984) arbetar framförallt med bilderböcker men även med 
illustrationsuppdrag, offentliga utsmyckningar och undervisning. Hon har 
studerat illustration och grafisk design vid Konstfack och debuterade 2011 som 
illustratör med Paraplyresan, ett samarbete med författaren av Håkan Jaens-
son. Sedan dess har hon både illustrerat andras texter och skrivit egna böcker.

Utmärkelsen Snöbollen är ett initiativ av Krumelur, Umeå Kultur, Kultur-
föreningen Pilgatan, Bildmuseet, Länsbiblioteket i Västerbotten, Littfest, 
Mittuniversitetet och Svenska Tecknare. Utställningen producerades av Bild-
museet. Curator: Brita Täljedal.

Faith Ringgold
2020/08/27 – 2021/01/10

Som konstnär, aktivist och författare har Faith Ringgold utmanat orättvisor 
och förutfattade meningar om afroamerikansk identitet under fem årtionden. 
I en stor retrospektiv utställning presenterade Bildmuseet målningar, grafik 
och textila arbeten från 1960-talet fram till 2000-talet.

Faith Ringgold växte upp under den kreativa och intellektuella era som kallas 
Harlem Renaissance. Under hela sitt konstnärskap har hon befunnit sig mitt i 
den samtida debatten; med målningar inspirerade av amerikansk medborgar-
rättsrörelse och feminism likväl som i självbiografiska textila berättelser. 
I hennes konst finns inspiration från många visuella och kulturella källor, som 
tidig europeisk modernism liksom traditionella lapptäcken och deras plats i 
slaveriets historia.

Faith Ringgold (f. 1930, Harlem, New York) är bosatt i New Jersey, USA, och 
har varit verksam som konstnär sedan tidigt 1960-tal. Ringgold finns bland 
annat representerad på Guggenheim, MoMA och Metropolitan Museum of Art 
i New York.

Utställningen var Faith Ringgolds första retrospektiv i Norden. Den var ini-
tierad av Serpentine Galleries och sammanställd av Hans Ulrich Obrist och 
Melissa Blanchflower. För presentationen på Bildmuseet stod museiintendent 
Anders Jansson. Med stöd av Fort Knox.
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Larissa Sansour / Heirloom
2020/08/27 – 2021/04/11

I utställningen Heirloom [Arvegods] tog Larissa Sansour med oss till en dysto-
pisk framtid där jorden drabbats av ekologisk kollaps. Där gör den mänskliga 
klonen Alia upp med tidigare generationers trauman, livsmål och drömmar. 
Vilka berättelser övertar vi från tidigare generationer? Hur formas våra liv av 
detta arvegods?

Hjärtat i utställningen var den tvåkanaliga science fiction-filmen In Vitro 
[I odlingsglas]. Efter en miljökatastrof tvingas människor att leva under jord 
och en övergiven kärnkraftsreaktor fungerar som fruktodling. Där ligger frukt-
trädgårdens skapare Dunia på sin dödsbädd när 30-åriga Alia kommer för att 
besöka henne. Till utställningen hörde också en installation med en monu-
mental skulptur, Monument for Lost Time [Monument över förlorad tid].

Larissa Sansour (f. 1973 i Jerusalem) är en danskpalestinsk konstnär och regis-
sör baserad i London. Hennes filmer har visats på filmfestivaler och konst-
museer över hela världen. Heirloom skapades för den danska paviljongen på 
Venedigbiennalen 2019. 

Curatorer för presentationen på Bildmuseet: Katarina Pierre och Brita Täljedal. 
Med stöd av Statens Kunstfond i Danmark. 

Markkontroll
2020/09/27 – 2021/04/11

Utställningen Markkontroll utforskade sambandet mellan växter, politik och 
historia. Den samlade verk av samtida konstnärer som intresserar sig för 
botanikens politiska dimensioner: växter som handelsvara, växters cirkulation 
i världen och klassifikationen av dem.

När man betraktar människans historia genom botanikens prisma aktualiseras 
frågor om makt, framtid och människans roll i den levande världen. Via 
handel, imperiebyggen och globalisering har frön och växter rört sig mellan 
kontinenter och lämnat spår i landskap, språk och kunskap. I många fall har 
vetenskapens kartläggning av arter gått hand i hand med västvärldens jakt på 
nya territorier att erövra.

Medverkande konstnärer: Maria Thereza Alves, Gerd Aurell, Hanan Benammar, 
Céline Condorelli, Suzanne Husky och Mónica de Miranda. 

Utställningen producerades av Bildmuseet.  
Curatorer: Clelia Coussonnet och Sofia Johansson.
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JANUARI

LÖR 25/1 kl 15.00–16.00
Resonans och kontakt / Körperformance ledd av Katarina Henryson
Klingande körperformance av deltagarna i en workshop ledd av Katarina Henryson, 
tidigare medlem i The Real Group. Föreställningen ägde rum i utställningen 
Ann Edholm / Tungan på ordet.

FEBRUARI

SÖN 2/2 kl 14.00–15.00
Curatorsvisning i utställningen Ann Edholm / Tungan på ordet
Brita Täljedal, museiintendent och utställningens curator, gav en visning av 
Ann Edholm / Tungan på ordet. 

LÖR 9/2 kl 14.00–15.00
Designhistorier för framtiden
Maria Göransdotter, lärare och doktorand vid Designhögskolan föreläste på 
Bildmuseet i anslutning till utställningen Design Matters.

FRE 14/2 kl 17.00–21.00
Art Friday med designtema på Alla hjärtans dag! 
Mingel och design-quiz med fina priser samt skapande i vår designverkstad. 
Det bjöds på hjärtegodis och kärleksfull stämning under kvällen.

SÖN 16/2 kl 14.00–15.00
Curatorsvisning i utställningen Design Matters
Anders Jansson, museiintendent och utställningens curator, gav en visning av 
utställningen Design Matters.

TIS 23/2 kl 14.00–15.30
Filmvisning 
Filmen Frantz Fanon: Black Skin White Mask (71 min), 1995 av filmaren och 
konstnären Isaac Julien visades i Flexhallen  

TIS 25/2 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

2020

PROGRAM
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MARS

FRE 13/3 kl 17.00–01.00
INSTÄLLT: Art Friday med Littfest och vernissage
Littfest och Bildmuseet skulle ha bjudit till en fest för litteraturen och 
konsten men hela programmet blev inställt på grund av restriktionerna i 
samband med covid-19.

Planerat program för kvällen:
Bandet Glesbygd’n återuppstår och spelar dansant vemodsreggae, serierutor 
tecknas live på storbildsskärm, utställningen Årets svenska bilderbok öppnas, 
poesiläsningar med internationella gäster mitt i en konstutställning. 

Vernissage för Maraton / Årets svenska bilderbok. Karin Cyrén mottar bilder-
bokspriset Snöbollen och berättar om sin bok. I samarbete med Krumelur 
och Snöbollen. Kreativt skapande för alla åldrar i bildverkstaden med inspi-
ration av Årets svenska bilderbok.

De nominerade till 2019 års Katapultpris presenteras: Daniel Yousefi, Felicia 
Mulinari, Maja Thrane, Kayo Mpoyi och Judith Kiros. Elis Monteverde Burrau 
är konferencier. Presenteras i samarbete med Sveriges författarförbund.
 
Läsningar med Tua Forsström, Ananda Devi, Kim Moore och Aušra 
Kaziliūnaitė. Konferencierer är Per Bergström och Kristofer Folkhammar. 
Presenterats i samarbete med Versopolis och Albert Bonniers Förlag.

Serieskapare tecknar live på storbild under fredagens festkväll på Bildmu-
seet – Sara Granér, Anneli Furmark och Alma Thörn. Sofia Olsson från Galago 
medverkar och håller ordning bland skissblocken. Presenteras i samarbete 
med Studieförbundet Bilda.

Läsningar med Sjón, Krystyna Dąbrowska och Dorta Jagić. Konferencierer 
är Per Bergström och Kristofer Folkhammar. Presenteras i samarbete med 
Versopolis och Icelandic Literature Centre.

DJs Stora & Lilla Döden, Andra Anna och Yolanda Aurora Bohm Ramirez.
Presenteras i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Bandet Glesbygd’n återuppstår på Littfest. Presenteras i samarbete med 
Studieförbundet Bilda.
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APRIL

FRE 3/4 kl 17.00–01.00
INSTÄLLT: Art Friday med vernissage: Faith Ringgold
Invigning av en retrospektiv utställning med målningar, grafik och textila arbeten 
från 1960-talet fram till 2000-talet av den amerikanska konstnären Faith Ringgold. 
Tal och presentationer.

Kvällens DJ Elena Wolay – vinyl-DJ, musikjournalist, klubbarrangör från
Malmö med Afrofuturism som specialitet. Efter vernissagen konsert med 
Fågelle (Klara Andersson), cool elektronisk pop från Göteborg. 

FRE 5/4 kl 14.00–15.00
INSTÄLLT: Curatorsvisning i utställningen Faith Ringgold
Anders Jansson, museiintendent och utställningens curator, ger en visning av 
utställningen Faith Ringgold.

MAJ

FRE 1/5 kl 17.00–21.00
INSTÄLLT: Art Friday med vernissage: Konsthögskolan / Tools for the Future 
Invigning av Tools for the Future, årets examensutställning av masterstudenterna 
på konsthögskolan med mingel, presentationer, performance, bar och DJ. Verk av 
Mikaela Crantz, Martin Eltermann, Henrik Haukeland, Irina Laaja, Viktor Mattsson, 
Line Gry Neivelt, Johanna Robleto, Eleanor Shipway, Richard Guy Slatter, 
Mathijs Van Sark, Peslar Westerlund och Josefine Östlund. Huvudhandledare 
för utställningen: konstnären Christoph Draeger, professor vid Konsthögskolan.

SÖN 10/5 kl 14.00–15.00
INSTÄLLT: Guidad visning av Konsthögskolan / Tools for the Future
Studenter från Konsthögskolan ger en guidad visning av sin utställning. 

SÖN 10/5 kl 15.00–16.00
INSTÄLLT: Stipendieutdelning: Konsthögskolan
Utdelning av stipendier till avgångsstudenter från Konsthögskolan i deras utställning,

SÖN 17/5 kl 14.00–15.00
INSTÄLLT: Guidad visning av Konsthögskolan / Tools for the Future
Studenter från Konsthögskolan ger en guidad visning av sin utställning. 

LÖR 30/5 kl 14.00–15.00
INSTÄLLT: Utdelning av VK:s kulturpris i Bildmuseet 
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JUNI

LÖR 12/6 kl 17.00–21.00
INSTÄLLT: Art Friday med sommarvernissage
Två nya utställningar: Markkontroll och Larissa Sansour / Heirloom

SEPTEMBER

SÖN 6/9 kl 14.00–15.00
Curatorsvisning i utställning Faith Ringgold
Anders Jansson, museiintendent och utställningens curator, gav en visning 
av utställningen Faith Ringgold. Både i Bildmuseet och livestreamat.

SÖN 13/9 kl 14.00–15.00
Samtal om Faith Ringgolds konst
Publikt samtal mellan curatorerna Hans Ulrich Obrist och Melissa Blanch-
flower, Serpentine Galleries, London, och museiintendent Anders Jansson. 
Både i Bildmuseet och livestreamat. 

SÖN 27/9 kl 12.00–17.00
Performance i utställningen Markkontroll
Gerd Aurells teckningsperformance Svenska växter framfördes i utställningen 
Markkontroll under Bildmuseets öppettider.

SÖN 27/9 kl 14.00–14.30
Utställningen Markkontroll öppnades
Utställningen öppnades och presenterades av curatorerna Clelia Coussonnet 
och Sofia Johansson. Både i Bildmuseet och livestreamat. 

OKTOBER

LÖR 3/10 kl 12.00–17.00
Performance i utställningen Markkontroll
Gerd Aurells teckningsperformance Svenska växter framfördes i utställningen 
Markkontroll under Bildmuseets öppettider.

SÖN 4/10 kl 12.00–17.00
Performance i utställningen Markkontroll
Gerd Aurells teckningsperformance Svenska växter framfördes i utställningen 
Markkontroll under Bildmuseets öppettider.
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SÖN 11/10 kl 14.00–15.00
Prisutdelning och konstnärssamtal med Karin Cyrén
Karin Cyrén tog emot utmärkelsen Snöbollen för sin bok Maraton som utsetts till 
den bästa svenska bilderboken i 2019 års utgivning. Därefter samtal mellan Karin 
Cyrén och museiintendent Brita Täljedal. Både i Bildmuseet och livestreamat.

LÖR 17/10 kl 12.00–17.00
Performance i utställningen Markkontroll
Gerd Aurells teckningsperformance Svenska växter framfördes i utställningen 
Markkontroll under Bildmuseets öppettider.

SÖN 18/10 kl 14.00–15.00
Artist talk i Markkontroll: Céline Condorelli
Konstnären Céline Condorelli berättade om sitt projekt Zanzibar i samtal med 
museiintendent Sofia Johansson, curator för utställningen Markkontroll. Både i 
Bildmuseet och livestreamat.

NOVEMBER

SÖN 8/11 kl 14.00–15.00
Artist talk i Markkontroll: Maria Thereza Alves
Samtal mellan Maria Thereza Alves och curator Sofia Johansson om Alves verk 
i utställningen och om hur hon inspirerats av artikeln Decolonization is not a metaphor 
av Eve Tuck och K. Wayne Yang. Både i Bildmuseet och livestreamat.

SÖN 22/11 kl 14.00–15.00
Artist talk: Larissa Sansour
Ett samtal mellan konstnären Larissa Sansour och museichef Katarina Pierre om 
utställningen Heirloom. Livestreamat.

SÖN 28/11 kl 14.00–17.00
INSTÄLLT: Filmfestivalen gästar Bildmuseet
I samarbete med Umeå Europeiska Filmfestival (UEFF) skulle filmen Free Angela 
and All Political Prisoners, Shola Lynch, USA, 2012 ha visats. Filmen anknöt till 
utställningen Faith Ringgold.

SÖN 29/11 kl 14.00–17.00
INSTÄLLT: Filmfestivalen gästar Bildmuseet
I samarbete med Umeå Europeiska Filmfestival (UEFF) skulle filmen You think the 
earth is a dead thing, Florence Lazar, Frankrike, 2019 ha visats. Filmen anknöt till 
utställningen Markkontroll.
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DECEMBER

SÖN 12/12 kl 14.00–17.00
INSTÄLLT: Julmarknad på Bildmuseet

ONS 30/12 kl 14.00–15.00
Curatorsvisning i utställningen Faith Ringgold
Anders Jansson, museiintendent och utställningens curator, gav en visning 
av utställningen Faith Ringgold. Livestreamat.

TORS 31/12 kl 14.00
Vad ska vi med konsten till? 
Digital nyårshälsning från museichef Katarina Pierre.
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