T’S BÄSTA BESÖKSMÅL. New York Times, T- Magazine
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Missa inte workshop inspirerad av Kimsoojas utställning!
I konsthallen, alla dagar, 26 juni–14 aug.

BARN
& UNGA

UTBILDA, INSPIRERA, FÖRÄNDRA. ALLA SKA HA TILLGÅNG TILL KONSTEN!
Med utställningarna som utgångspunkt erbjuder Wanås Konst Pedagogik visningar, verkstäder, program under
skolloven och fritidsaktiviteter för barn och unga. Varje år möter våra pedagoger omkring 10 000 barn i aktiviteter
på Wanås, i skolan och på fritiden. Vi vet att konst erbjuder en unik möjlighet att skapa gemensamma upplevelser genom
aktiviteter, samtal och ett lekfullt utforskande.
WANÅS KONST – STOLTA MOTTAGARE AV
REGION SKÅNES KULTURPALETT 2019!
”Årets mottagare av kulturpaletten är en verksamhet som
med utgångspunkt i samtidskonst av högsta kvalitet, inspirerar och utmanar barn och unga i hela Skåne. I ett lustfyllt lärande möts unga och konstnärer från hela världen –
utifrån visionen att alla ska ha tillgång till konsten, oavsett
bakgrund, förkunskaper eller funktionsvariation.”
Bokstart & Museerna

”TITTA! EN BOLL I TRÄDET!
BOLLEN ÄR RÖD OCH STOR.”

KONST & SYSTERSKAP
TÄNKA FÖRST OCH MÅLA SEN – ELLER TVÄRTOM?
I projektet Konst & Systerskap har unga tjejer från
Östra Göinge fått testa konstnärliga tekniker och
metoder, vilket resulterade i en permanent muralmålning på Fryshuset i Broby.

Vintern 2020 startades Konst & Systerskap, ett projekt initierat av Wanås Konst Pedagogik i samarbete med Fryshuset
Östra Göinge. Under fem tillfällen träffades ett gäng tjejer
mellan 14 och 22 år på Fryshuset i Broby för att jobba med
olika konstnärliga tekniker tillsammans med professionella
konstnärer. Deltagarna fick själva bestämma vad projektet
skulle leda till och deras önskemål var att få göra en permanent väggmålning på Fryshuset.
Konstnären Maria Bajt, som tidigare gjort barnboken Kor
kan drömma i samarbete med Jason Diakité för Wanås Konst
(2013), bjöds in för att göra en muralmålning tillsammans
med gruppen. Temat för målningen blev kvinnliga förebilder.
Tjejerna fick i uppdrag att skissa symboler och mönster som

de förknippade med sina förebilder. De delade med sig av
berättelser om starka mammor, systrar, mor- och farmödrar
och kända historiska eller fiktiva kvinnor som de såg upp till.
I skissprocessen arbetade gruppen med konstnären Jessica
Doucha, som utmanade dem att testa olika skisstekniker och
samtalade om symboler och färglära.
Maria satte samman skisserna till en bild där alla hade
lämnat sitt avtryck. På Fryshusets vägg reser sig nu två tatuerade amasoner ur ett urbant landskap. Den ena håller en bok
och den andra en pilbåge. Det är symboler för kunskap och
styrka, två egenskaper som tjejerna tyckte var viktiga.
För att testa ännu fler konstnärliga tekniker bjöds textilformgivaren Karin Olu Lindgård in. Textiltryck och mönster
stod på schemat: händer och fötter användes som stämplar,
gruppen provade screentryck och Karin inspirerade till att arbeta intuitivt – att göra först och tänka sen. Malin Gustavsson
Konst & Systerskap var ett samarbete med Fryshuset Östra Göinges projekt
Moowed och genomfördes med stöd från Crafoordska stiftelsen.

Att stödja små barns språkutveckling är en viktig fråga för
samhället. I projektet Bokstart och museerna undersöker
Wanås Konst, Moderna Museet Malmö, Landskronas och
Trelleborgs Museer hur man kan arbeta med språkutveckling
hos barn 0–3 år. Precis som biblioteken är en källa till nya
tankar och världar är museerna platser för lustfyllt lärande.
Bokstart & museerna är en nationell satsning som
vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet och
bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård
och förskola. Bokstart och museerna drivs av Region Skåne med stöd från Kulturrådet. Elin Magnusson
Program Kimsooja Sowing Into Painting

FRÅN ODLING TILL MÅLNING
Linum usitatissimum, det latinska namnet för lin betyder
”det utomordentligt nyttiga”. Få inblick i hur oljelin blir
linoljefärg och spånadslin blir textil. I april odlas ett linfält
som ett konstverk i Kimsoojas utställning. Gröna groddar
blir till himmelsblåa blommor, styva stjälkar och små frön
som torkas och görs till nya produkter. Under säsongen
arrangerar Wanås Konst programpunkter med samarbetspartners. Ryck, bunta, röta, bråka, häckla, skäckla och
spinn och väv under vägledning av Skånelin. Lyssna till Vävaren i Båstad, Sveriges ända hellinneväveri, och Ottossons
färgmakeri som vet allt om linoljefärg. Håll koll på hemsidan
och i sociala medier för detaljerad information. AH

WANÅS – EN PLATS,
FLERA MÖJLIGHETER!

1
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WANÅS KONST drivs av den ideella Stiftelsen Wanås Utställningar.
Konsten finns i skulpturparken (1), i konsthallen (2) och i andra ekonomibyggnader (3). I konsthallen finns design- och hantverksshop, deli &
soppcafé med platser inne och ute och take away. wanaskonst.se
WANÅS RESTAURANT HOTEL finns i två parställda byggnader (4) från
1700-talet och erbjuder kreativa möten, konferens, fest eller enskilda vistelser. Verksamheten är influerad av råvaror och materialval från platsen
och drivs av Kristina Wachtmeister AB. wrh.se
WANÅS GODS AB producerar mjölk och kött som är KRAV-certifierade.
På gården finns totalt 1 000 kor, ungdjur och kalvar. Nästan allt foder till
djuren odlas på godsets mark, där det också bedrivs växtodling, skogsbruk och jakt. wanas.se
WANÅS SLOTT (5) har anor från 1400-talet och byggdes från början
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SÄGER MAN [WAAAANÅS] ELLER [WANNNNÅS]? Wanås är en kombination av orden vatten och ås – det tidigaste omnämnandet är Watnaas.
När den första borgen byggdes på platsen var Skåne danskt och på danska heter vatten vann, vilket talar för [Wannnnås].

Östra Göinges skatter
Fråga efter turistbroschyren i kassan och missa inte utställningen Stenriket – om stenindustrin i bygden och den världsberömda svarta diabasen.

Foto Perpixel.

som en försvarsborg med vallgrav, murar och borggård. Det fick sitt nuvarande utseende i mitten av 1800-talet. Slottet är en privatbostad och ägs
tillsammans med godset sedan 1750-talet av familjen Wachtmeister.

HÅLL UT!

Latifa Echakhch, Blush, 2019.
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Wanås Konsts maj-vernissage brukar kännas som en tjuvstart på sommaren. Många samlas och för alla som arbetat med utställningarna känns det spännande att äntligen kunna vara i dialog
med besökarna, visa och möta tankar om de färdiga konstverken
som så länge varit idéer, skisser och konstruktion. Konstnärerna har i
alla år varit viktiga gäster. Ibland har dialogen med dem pågått i flera
år och till slut – efter dagar eller månader på platsen – är projekten
färdiga. Men i år smyger vi bara igång.
När senast uppmuntrades vi till inaktivitet? Kanske leder ordet
fel. Kanske handlar det snarare om att aktiviteten just är att vända
sig inåt, att bryta levnads- och rörelsemönster och att vara ensam
för att förhindra den pågående pandemis spridning. Slår vi på radion
hör vi ord som ”krisen vi befinner oss i nu”. Vi delar denna kris med
hela världen, men utifrån olika förutsättningar, och vi delar detta
”nu”. Detta närvarons ”nu” återkommer Kimsooja – som presenteras
i årets sommarutställning – till i sitt konstnärskap. Inte ”nuet” som i
”fånga dagen”, eller som i att maximera allt vi gör, utan som ambitionen att vara bara närvarande.
Under ett antal år har Wanås Konst i april månad deltagit i internationella Slow Art Day. En dag som uppmuntrar till att tillbringa
längre tid med konsten än de 27 sekunder som vi i genomsnitt ägnar
ett utställt konstverk. Vi föreslår ett test i Slow Art-andan. Stanna vid
ett konstverk, blunda i två minuter – titta sedan och känn eller lyssna
på det du stannat vid. Se färgen, känn formen, tänk på omgivningen.
Fundera på varför konstverket intresserar eller irriterar dig. Starta ett
samtal med dig själv eller med någon annan om det du upplever. Det
är när vi stannar som vi känner. Det kräver mod. Vi upplever med
våra sinnen och vi ser med hjärnan som skapar dialog med våra erfarenheter. Du kommer inte nödvändigtvis att veta mer om betydelsen,
men du kommer att ha upptäckt mer.
För några månader sedan färdigställde vi årets LIVE-program.

I ett pressmeddelande stod det: ”under programtiteln Temporary
Worlds samlar Wanås Konst koreografi och immersiva akter”.
Pressmeddelandet hamnade i papperskorgen som mycket annat i år,
men meningen är att genomföra program från juli till september även
om vi inte vet säkert om det kommer att kunna bli av. I tidningen du
håller i din hand listar vi programpunkterna, men besök vår hemsida,
bli klubbmedlem och få utskick eller ring och dubbelkolla datum.
Tillfälligt program ger nya anledningar att komma till Wanås.
Men även om du återkommer och ser samma skulptur som tidigare,
kommer upplevelsen varje gång att vara annorlunda – i annat väder,
under en annan tid på dagen, en annan årstid. Du blir inte färdig med
ditt besök även om du sett allt. Kom, för att det händer något nytt
eller för att se mer.
Wanås Konsts personal har haft möjligheten att fortsätta så gott
som vanligt denna vår och en viktig drivkraft har varit att finnas till
för er besökare, och att fortsätta skapa nya möjligheter för konstnärer
trots den extrema situation som världen befinner sig i. Konst uppstår
i mötet – att göra stigar framkomliga, producera och förmedla konst
är grundförutsättningar för att hålla öppet och skapa dessa möten.
Vi vill rikta ett varmt tack till personalen och till stiftelsens styrelse, vars arbete bortom det dagliga är grundläggande viktigt. Ett
stort tack också till de som ger oss ekonomiska möjligheter att verka
– Kulturrådet, Region Skåne och Östra Göinge kommun, fonder och
föreningar, företag och privatpersoner.
Till sist: varmaste tack för samarbetet till konstnärerna som startade vårsäsongen redan på skottdagen, Julia Selin och Haidar Mahdi,
och till Kimsooja med medarbetare i Seoul, Paris, New York och
Östra Göinge, och till alla er som vi har kvar att arbeta med under
året – vi ser fram emot det!
Elisabeth Millqvist & Mattias Givell

ETT SPECIELLT TACK…
…till konstnärerna: Haidar Mahdi och Julia Selin;
Kimsooja, Jaeho Chong och Studio Kimsooja: Sophia
Lahill, Freeman Schlesinger; Rachel Tess; Cristina
Caprioli & ccap: Anna Grip, Julia Sundberg; Pontus
Pettersson; Martina Seitl & Christer Lundahl; Bjarke
Pedersen och Lizzie Stark.
…till alla som arbetat med konstverken: Linda Herrlin,
Tomoko Hilleskog, Nelly Nilsson Nyberg, Ida Werner.
…och gallerier och samarbetspartners: Dansk
Danseteater; Ifö Center; Kewenig Galerie: Justus
Kewenig, Barbara Huttrop, Ann-Kathrin Meier, Cinta
Villapadierna; Participation Design Agency: Johanna
Koljonen, Bjarke Pedersen; Inter Arts Center, Lunds
universitet: Christian Skovbjerg Jensen; Axel Vervoordt.
TACK TILL Stiftelsen Wanås Utställningars styrelse,
grundaren Marika Wachtmeister, familjen Wachtmeister,
Wanås Gods med personal: Erik Andersson, Johannes
Andersson, Otto Brandting, Thomas Gummesson,
Sören Hansen, Ineta Hansson, Johan Löndahl, Tomas
Nilsson, Ingela Svaneland, Per Turnstedt samt
Eduardas Kabelis, Romas Kabelis och Wanås
Restaurant Hotel med personal.
KONTAKT
Wanås Konst, Box 67, 289 21 Knislinge
Tel +46 (0)44 660 71 www.wanaskonst.se
STÖD

Wanås Konst stöds av Region Skåne, Kulturrådet,
Östra Göinge kommun, stiftelser och privata sponsorer:
Allmänna Arvsfonden, The American Visionaries of
Wanås, Barbro Osher Pro Suecia Foundation,
Crafoordska stiftelsen, Göinge Golv AB, Handelsbanken,
Litografen i Vinslöv, Propexus, Wanås Gods AB, Wanås
Konst Artlovers, Wanås Konstklubb.

Så här går vi runt.
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3
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Vi som får det att hända – Wanås Konsts personal, april 2020.

WANÅS KONST – CENTER FÖR KONST OCH LÄRANDE
producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen
på samhället. Förutom den permanenta samlingen visas omfattande
tillfälliga utställningar utom- och inomhus, med tillhörande program
med visningar, konstnärssamtal och workshoppar för en bred publik.
Wanås Konst producerar platsspecifik internationell samtidskonst
och lärande med nyskapande och tillgänglighet för alla som ledord.
I skulpturparken och den permanenta samlingen finns ett 70-tal
platsspecifika konstverk i landskapet som har skapats särskilt för

Wanås Konst av konstnärer som Igshaan Adams, Jenny Holzer, Yoko
Ono och Ann-Sofi Sidén. Skulpturparken har årligen cirka 80 000
besök och 10 000 barn och unga deltar i pedagogiska aktiviteter.
Wanås Konst drivs av ideella Stiftelsen Wanås Utställningar.
Marika Wachtmeister grundade verksamheten 1987 och ledde den
till 2010. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth
Millqvist och Mattias Givell. Verksamheten finansieras genom egenintäkter, statligt, regionalt och kommunalt stöd, liksom privata stödfonder och sponsring.

BLI MEDLEM I WANÅS KONSTKLUBB!
Stöd konsten & pedagogiken och få förmåner på Wanås och i världen!
Klubben erbjuder program för en bred publik
– från konstälskaren till familjen som vill göra något kreativt tillsammans.
• Fri entré till Wanås Konst, Louisiana (DK), Vandalorum (SE), VIDA Museum (SE), Arte
Sella (IT), Musée Gassendi (FR), Oronsko (PL), Springhornhof (DE), Yorkshire Sculpture Park (UK),
Nirox Foundation (SA), Storm King (US) & Contemporary Austin (US). • Inbjudan till Wanås
Konsts vernissager, förhandsvisningar, specialprogram & resor • Gratis visningar &
programtidning • 10 % rabatt i Wanås Konst Shop & Deli & Soppcafé och på Wanås Restaurant Hotel • Vinstchans i Konstklubbslotteriet.
• Vuxen 500 kr • Vuxen +1 700 kr* • Vuxen Östra Göinge 425 kr
• Vuxen Östra Göinge +1 595 kr* • U27 (18–27 år) 200 kr

privat

Diagramrubrik

Din entré stödjer
konsten och pedagogiken!

*Gäller endast fri entré till Wanås Konst för dig och en vän.

Mer på www.wanaskonst.se • Följ oss på Facebook • Dela era upplevelser på Instagram #wanåskonst

kim
SOOJA

SOWING INTO PAINTING
I årets konstprojekt utforskar Kimsooja kopplingen mellan måleri och textil.
Ett planterat linfält, uppspända målardukar, 100-tals lakan – att använda det
som finns runt omkring oss som måleri och skulptur, är Kimsoojas sätt att
förändra vårt seende och vår förståelse av världen. Hon uppmärksammar det
vardagliga, skapar rum för stillhet och konst som kan delas av alla.

Kimsooja, To Breathe, 2020.
Foto Mattias Givell.

KONSTNÄREN KIMSOOJA SÄGER att hennes konst började
med vardagliga handlingar. I flera av hennes mest kända videoverk ser vi henne: sittande med ryggen mot oss medan floden
Ganges flyter framför henne, stillastående medan stadens invånare strömmar förbi på tättbefolkade gator, eller liggande på en
sten samtidigt som molnen rör sig på himlen. De videoverken
skulle kunna vara stillbilder, eftersom de inte handlar om ett
händelseförlopp eller vad hon gör, utan mer om vad hon inte gör.
Sitta, stå och ligga är positioner som i ett kroppsligt alfabet,
ursprungliga och allmänmänskliga, i likhet med de rörelser
vilka dansare som Simone Forti tog fasta på under 1960-talet i
New York. De benämndes ”everyday movements” – vardagliga
rörelser – som en del av utforskande av nya uttryck, som inte
byggde på den tränade kroppen utan på det vackra i det vardagliga, såsom att gunga gungbräda eller att bära. Mer aktiva men
lika vanliga handlingar som Kimsooja återkommer till är att slå
in, stapla, vika och hänga, likaså deras motsatser. Medan hon
fortfarande studerade på Hongiks universitet i Seoul 1978, en
tid då hon framför allt fokuserade på måleri, hängde hon i en
utställning transparent film från en tvättlina. Samma sätt att visa
sin konst på använder hon fortfarande.

I skulpturparken finns installationen A Laundry Field, 100 vita,
använda överlakan hänger mellan träden på en spänd vajer och
rör sig i vinden. Det är en bekant syn, tvätt som hänger på tork,
men för Kimsooja har textil i sitt befintliga skick sedan 1993
ersatt pensels avtryck på en tvådimensionell duk. Från att ha
sytt samman tygstycken och draperat dem runt objekt började
hon se tyget i sig som målning; det upphängda tyget visar sin
struktur av vertikala och horisontala trådar, varp och väft, och
fortsätter ett undersökande av måleriets yta. Kimsoojas primära
fokus, hennes måleri och skulptur, är inte att skapa objekt utan
snarare är principen en tradition av icke-görande [”non-doing”]
och icke-skapande [”non-making”]. De vita traditionella överlakanen, broderade med monogram eller dekorerade med en bård
tänkt att vikas över ett varmare täcke, visare ett handarbete, en
tid ägnad åt att göra något vackert och ett tecken på omsorg.
Poeten Burcu Sahin skriver i sin essä Tyst text, som vi publicerar ett utdrag ur, om tyg och trådar, minnen och historia, som
del av att skapa ett hem; hon söker efter kunskapen i textilier.
Sahin refererar till Kathryn Sullivan Kruger som i boken
Weaving the World (1994) menar att vi kan ”spåra kulturell historia genom att läsa textilier som skriven text. Traditionellt sett
har sömnad och vävning varit ett kvinnligt arbete, vilket gör det
möjligt att hävda att kvinnor var delaktiga i de första textuella
praktikerna genom att brodera eller väva fram symboler och
bilder för att på så sätt dokumentera sin tids berättelser, myter
och trossystem.
Lakanen med de knypplade och virkade bårderna visar en tradition, en ärvd kunskap och minnen av dem som sytt och vävt,
men verket A Laundry Field är också minnen av dem som har
använt lakanen, av kroppar eller, för att låna curatorn Harald
Szeemanns ord om Kimsoojas färgrika, koreanska traditionella
överkast i Venedig 1999: tygen är teater för födsel och död
och vår tillfälliga existens. Handarbete och kunskap är teman i
Kimsoojas filmserie Thread Routes, 16-millimetersfilmer som
hon påbörjade 2010. Tre av de hittills sex kapitlen visas i konsthallen på Wanås. Filmerna har tagits på fem kontinenter och
textila traditioner blandas med bilder av landskap, arkitektur
och skildrar arbetet. På samma sätt som Kimsoojas performanceverk är filmade i olika delar av världen är Thread Routes en resa
där hon följer spetstillverkning i Belgien, vävtekniker i Kina
och odling i Peru – teknikerna skiljer sig åt, men har också
mycket gemensamt. De skildrar expertis, en världsomspännande kunskap som tar oss bakåt i tiden till en gemensam historia
och uråldriga skapelseberättelser.

Kimsooja, Thread Routes – Chapter II, 2011.

Kimsooja refererar till kroppen, minne och textil, sällan till text,
men i tidiga verk medan hon fortfarande sydde har hon faktiskt bokstavligen skrivit på tyget. I ett verk från 1988 är olika
tygstycken hopsydda i stående format, som ett porträtt, omsorgsfullt komponerade och med titeln målad direkt på duken
med bokstäver i en varm brun färg som nästan smälter in i bak-

Kimsooja, A Laundry Field, 2020. Foto Mattias Givell.

grunden: agriculture. Ordet kommer från latinets ager, ”åker”,
och cultura, ”odla”, med betydelsen ”åkerbruk”. När Kimsooja
på ett tidigt stadium bestämde sig för att odla som en del av
utställningen på Wanås Konst och föra arbetet med att betrakta
materialet som motivet ännu längre, är det en sorts fortsättning på en tanke som väcktes för många år sedan. Hästhagen
som är belägen strax innan en av grindarna till skulpturparken
har plöjts till ett fält, den såddes i slutet av april och kommer
att förändras under utställningsperioden. På fältet växer både
spånadslin, som används för att tillverka målarduk, och oljelin,
som ger det klassiska bindemedlet i konstnärers oljefärg: linolja. Odlingen tar oss tillbaka till konsthistorien; för Kimsooja är
fältet ett konstverk med samma titel som utställningen, Sowing
Into Painting, som låter liv och konst bli ett. Hon beskriver
fältet som en föränderlig målning som likt ett mönster täcker
marken, en väv i jorden.

Kimsooja, Deductive Objects, 1993/2020, del av To Breathe.

men redan i videoverken var det enbart hennes rygg kameran
tog fasta på. Hennes kropp blev en ställföreträdare för oss själva
och gav oss plats att kliva in i bilden. I byggnaden på Wanås,
där verken gemensamt har fått titeln To Breathe, är hon frånvarande men samtidigt högst närvarande genom en ljudinstallation – andetag som går från långsamt till snabbt och följs av ett
hummande. Kimsooja har gjort förändringar som gör rummet
både tomt och fullt på en gång. Vi kan gå in i verket, men vad
är det vi ser när vi iakttar spegelgolvet? Vi ser omgivningen
tydligare, men vi ser också bortom den. Det är inte ett objekt vi
betraktar utan en upplevelse vi erfar – hon ger oss utrymme att
sakta ner och kontemplera.

Kimsooja, Meta-Painting, 2020.

Under utställningsperioden kommer linberedningens process
att utforskas, men redan från början av utställningen möter vi
den förädlade produkten – vävd linneduk – och i likhet med de
enkla upphängda lakanen får duken ta plats som den är. MetaPainting i konsthallen består av sju olika vävda dukar, monumentala, horisontalt spända på ramar som hänger från taket.
Nyanserna och väven skiljer dem åt och på golvet finns bottarier, tygbylten vikta av samma målarduk, fyllda med använda
kläder. När Kimsooja började arbeta med textil utan att sy blev
bottarin, med betydelsen ”ett knyte” på koreanska, ett av de
mest karaktäristiska föremålen i hennes konstnärskap. Oftast
har hon använt de glänsande och färgstarka koreanska sängöverkasten som tyg att linda in tillhörigheter i, de kontrasterar till
den ofärgade, beigea linneduken i rummet, men de har samma
referenser till förflyttning – de utgör packningen för den som
är på väg att lämna. Den vikta målarduken understryker den
metafor Kimsooja har arbetat med i många år – bottarin som en
tredimensionell målning.
För Kimsooja har bottarin blivit en idé och princip, den omfamnar och kan innesluta allt; bottarin är i sig en självtillräcklig
värld, ett eget universum. I långlogen på Wanås, en byggnad
från 1756, är det dessa tankar hon återvänder till, golvet är täckt
med speglar som reflekterar och inverterar byggnaden. Det
svindlar när vi ser ner och i stället för det släta golvet visuellt
möter takbjälkskonstruktionen och nocken 14 meter upp som
ett motiv under våra fötter. På motsatt sida har hon använt kortsidans innervägg och fyllt håligheter och sprickor med tyg, til�lägget lyfter fram den plana ytan som en arkeologi av lagningar
och slitage genom århundraden.
Medan Kimsooja själv medverkade i tidiga videoverk, har hon
förflyttat fokus och skildrat andra i Thread Routes-filmerna,

Kimsooja utgår från ett intuitivt förhållningssätt i sin praktik:
jag fann att varje ögonblick för mig var min egen meditation
över livet, konst och dess skapande. Om vi förhåller oss till
konst som en livsåskådning, och konst som en meditation över
tillvaron och vår mänsklighet, kan vi såsom i videoverken se
bortom henne och kliva in i detta tillstånd? Det vi möter då är
konst som uppmärksamhet på enkla handlingar och medvetenhet om vanliga ting.
Elisabeth Millqvist
KIMSOOJA (född 1957 i Daegu, Sydkorea) arbetar med film,
skulptur, performance och platsspecifika installationer. Hon
utforskar teman som exil, migration, mänskliga relationer och
textila hantverkstraditioner i verk som uppmärksammar oss på
vår omgivning och ger plats för eftertanke. Kimsooja har deltagit i ett stort antal utställningar och konstbiennaler världen
över. Hon representerade Sydkorea på Venedigbiennalen 2013
och har ställt ut på museer och institutioner såsom Yorkshire
Sculpture Park (2018–2019); Centre Pompidou, Metz (2015);
Guggenheim Museum Bilbao (2015); Reina Sofía, Madrid
(2006); Kunsthalle Wien (2002); och PS1 MoMA, New York
(2001) samt i Stockholm på Magasin III (2006). 2020 arbetar
hon med glasfönster för Saint-Étienne-katedralen i Metz och
med en tunnelbanestation i Paris.

Utdrag ur Tyst text av Burcu Sahin

TYST TEXT
I en personlig essä som tar avstamp i migrantens medpackade broderier och mattor, pekar Burcu Sahin mot den kunskap och de minnen textilierna rymmer. Genom sin mor och mormors handarbete
föreställer hon sig ett språk som går att känna. Tyst text publiceras
i längre format i en kommande publikation om utställningen Sowing
Into Painting.
Vad tar en människa med sig när hon förflyttar sig från en plats till en annan? Vem
bryr sig egentligen om broderier, vävda mattor och tunna trådar? Det var ting som
liksom min mor hade korsat gränser, men som till skillnad från henne kanske inte
letade efter en annan plats att kalla hem utan snarare en plats att göra till hem.
[…]

Foto Gunnar Aneer/Azote.

Min mor sydde gardiner och överkast till mitt och min systers sovrum. Hon placerade ut spetsdukar på sidoborden och hängde upp broderade handdukar på
toaletten. Jag rörde vid tyget och trådarna. Jag betraktade stygnen. Jag förstod
att deras tillblivelse hade ägt rum någon annanstans, under andra omständigheter.

Kimsooja, Sowing Into Painting, 2020.
Foto Mattias Givell.

”Jag förstod med tiden att även min mors och
mormors handarbeten var en källa till kunskap;
stygn och mönster som kunde dechiffreras.

‚‚

Barn till migranter frågar ofta sina föräldrar eller släktingar, om de har några,
om de kan berätta om hur det var innan de kom till Sverige, men mycket förblir
osagt. Särskilt där det har funnits smärta och trauma finns en rädsla för att låta
minnen och historier gå i arv, men det kan också finnas en vilja att låta barnen
förstå vilken politisk kamp eller övertygelse som tagit dem hit och som måste
föras vidare. Det kan finnas en oförmåga att tala samma språk, bokstavligen. Min
mor berättade många historier som jag aldrig kommer att kunna veta helt säkert
ifall de stämmer eller inte. Jag förstod med tiden att även min mors och mormors
handarbeten var en källa till kunskap; stygn och mönster som kunde dechiffreras.
Jag började föreställa mig ett språk som gick att känna, fiber och fingertoppar,
bortom det talade och skrivna. Jag förstod att varken min mor eller mormor hade
haft tillgång till utbildning och att de var några bland många kvinnor i världen som
försörjde, eller fortfarande försörjer, sig genom att sy i hemmet eller på fabrik. Jag
förstod att deras arbete och verk ofta var den enda plats där de kunde dokumentera sin historia och sin existens. Deras namn fanns inte i historieböckerna. Jag
frågar min mor om hon återigen kan berätta för mig hur det var eftersom jag aldrig
lärde mig att sy, men att skriva.

Utdraget är hämtat ur essän Tyst text, publicerad i Ord & Bild nr 3–4, 2019, och är producerad med
stöd av Västra Götalands stöd till essäer och kvalificerad kulturjournalistik.
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RACHEL TESS LAST DANCES producerad av Dansk Danseteater
CRISTINA CAPRIOLI & CCAP TRÅDDIMMA I PARALLAX i samarbete med MARC
LUNDAHL & SEITL SYMPHONY i samarbete med IAC & PDA
PONTUS PETTERSSON BODIES OF WATER i samarbete med MARC
PEDERSEN & STARK TO THE BITTER END i samarbete med IAC & PDA

Lundahl & Seitl, Symphony,
Kochi-Muziris Biennale, 2016.

MÖT DET IMMERSIVA

TEMPORARY WORLDS
MER INFO OM PROGRAM OCH TIDER PÅ WANASKONST.SE

TEMPORARY WORLDS KNYTER AN till två av de
senaste årtiondenas smygande megatrender på hela kulturområdet: det interaktiva och det världsbyggande. På så vitt skilda
områden som populärkultur och spel, postmodern litteratur,
reality-TV med publikomröstningar, experimentell teater,
digital och relationell konst har interaktionen gradvis vunnit
mark. Verk som inte är kompletta utan mottagarens medskapande är i dag en självklar del av vår vardag.
Det är också fiktiva, alternativa och virtuella världar.
Detta gäller inte bara de digitala verkligheterna, som de otaliga onlinevärldar där hundratusentals människor ständigt
berättar tillsammans i realtid, eller VR-mediet, som redan på
1990-talet skulle stå precis runt hörnet och nu äntligen börjar
finna sin form. Även romaner, filmer och TV-serier har blivit
längre och mer komplexa. När vi hittar något som fascinerar
oss vill vi stanna länge och grotta ner oss i detaljer, oavsett

om världen tillhör Elena Ferrante, Karl-Ove Knausgård, eller
Marvels superhjältar.
På underhållningsområdet har ett vanligt alternativ till
den fristående, avslutade berättelsen – där enstaka karaktärer
genomgår ett händelseförlopp och en psykologisk utveckling – blivit ”berättelseuniversum”, världar definierade av
sin förmåga att skapa ständigt nya meningsfulla situationer
oavsett vilka karaktärer som just då tar plats på scen. Ibland
beskrivs det senare som ett ”sociologiskt berättande”. Dokumentärgenrens enorma uppsving är sannolikt en del av samma
trend, för vad är dokumentär om inte djupdykningar i andra
livsbetingelser?
Vi lever alla i dag i en verklighet där tidens och rummets
enhet kollapsat under medialiseringens många dimensioner;
där gamla ordningar – som nationalstaten – på gott och ont
utmanas av det globala kapitalet och den fria rörligheten; där

Cristina Caprioli, Tråddimma, 2019.
Foto Thomas Zamolo.

CRISTINA
CAPRIOLI
& CCAP
TRÅDDIMMA
I PARALLAX
Koreografen Cristina Caprioli är alltid närvarande – ständigt
väver hon ett nät, noggrant utformat. Hon rör sig i sidled,
diagonalt, uppåt och nedåt för att skapa något nytt, fördjupa
och bredda sig.
I augusti presenterar vi TRÅDDIMMA I PARALLAX: En
dans- och koreografifestival på Wanås Konst. Under en vecka
har du chansen att uppleva Cristinas arbete både inomhus och
utomhus. Du kan stöta på en subtil duett på en bänk eller hitta
dansarna under ett till synes oändligt dis av hundratals slingor
av plasttråd.
Caprioli har en förmåga att vara detaljerad och bred samtidigt. Detaljen ligger i de dansande kropparna där hon utforskar precision, komplexitet och en teknisk fysikalitet på hög
nivå. Bredden ligger i hur hon förhåller sig till världen, vilket
märks i frågorna nedan.

eller snarare ting, kroppar och händelser, i sig själva subjekt
i vardande. Som smälter samman med landskapet och samtidigt skapar en avvikelse, ett naturens överskott. Om det så
är glidande, skrivande, vikande, gående, en plötslig vindpust
eller en bild på avstånd. Påtagliga, luftburna förvecklingar,
utsträckta koreografier, som slingrar sig fram, leker med förnimmelsen, underhåller inbillningsförmågan. Din och min.
Jag ville lyfta fram ”dans” och ett verkligt engagemang för människor som dansar genom att presentera
ditt arbete på Wanås. Vad betyder detta för dig?

Se wanaskonst.se för uppdateringar

människor lever på radikalt olika villkor, och strukturerna
som formar deras handlingsutrymmen ofta är otydliga eller
dolda. Den avsiktligt gestaltade världen blir alltid en spegel,
ett filter att processa våra egna ständiga orosflöden igenom.
Detsamma gäller förresten också dokumentärens mörka
avbild: konspirationsteorierna.
Den flyktiga eller temporära alternativa verkligheten,
den man kan besöka på relativt begränsad tid, har oftast
inte samma narrativa komplexitet eller djup som fiktionens
episka världsbyggen, men talar till samma behov. Verken
i serien Temporary Worlds påminner oss särskilt om hur
många av virtual reality-teorins pionjärer missförstod något
alldeles centralt om virtuella världar: att det digitala skulle
erbjuda en flykt från närvaro i rum och kropp. Det har visat
sig vara tvärtom. Digitala extralager bland alla våra övriga
sinnesintryck, och möjligheten att manipulera hur vi visuellt
är representerade, förändrar inte att vi alltid befinner oss på en
specifik plats och inuti våra egna kroppar.
Platsens fysiska och sociala logik – både den konkreta,
t.ex. att vi är här på Wanås, och den temporära, som samtidigt
representeras inuti verket – påverkar vilka vi upplever att vi
kan vara, och vilka handlingar vi kan föreställa oss är möjliga.
Kroppen blir gränssnittet till verket, som den alltid är till världen:
den förstår dans som språk när hjärnans neuroner blinkar i takt
till koreografin vi betraktar eller delar; den tar kamerans plats
när vi väljer blickriktning och position i Lundahl & Seitls
Symphony, och författarens när vi i Pedersen & Starks To the
Bitter End ser en främling i ögonen och rör oss själva till tårar.
Även i den fiktiva situationen är upplevelsen verklig
och meningsfull. Besöket i en temporär värld påminner oss
om att även verkligheten här ute är byggd av människor, om
hur snabbt den kan förändras, och hur vi genom att utforska
alternativa verkligheter kan lära oss att bygga en bättre, gemensam värld tillsammans. Johanna Koljonen

• Temporary Worlds är projektet VRAL:s (Virtual Reality Art’s Lab) publika
presentation på Wanås Konst 2020. VRAL är ett samverkansprojekt mellan
Wanås Konst, Participation Design Agency och Inter Arts Center, stöttat av
Region Skåne och Statens kulturråd.
• Johanna Koljonen är författare, kritiker, programledare coh kulturjournalist.

HAIDAR MAHDI
& JULIA SELIN
NIGHTCRAWLERS
Slemmigt, flytande och färgstarkt – våren 2020 möttes
konstnärerna Haidar Mahdi och Julia Selin i utställningen
Nightcrawlers i konsthallen på Wanås Konst. Mahdi presenterade keramiska verk: två skulpturer som översvämmades av tjocka, blänkande glasyrer i mängder av nyanser
och en helt enfärgad i matt lila. I verken till utställningen
lät han kemin styra genom att låta glasyrernas olika ämnen reagera med varandra i ugnens mörka värme. Selin
arbetar med måleri och intresserar sig för färgens konsistens, glans och reflektion. Hon använder tjock, nästan
geléaktig färg, som hon föser runt med hjälp av trasor,
penslar och händer när hon arbetar. Inför utställningen
experimenterade hon både på duken, med ramen och
utanför målningen direkt på väggen. Selin fascineras av
naturen när mörkret fallit, hur det som under dagen var en
idyll kan omvandlas till något ovisst och läskigt. Utställningens titel – Nightcrawlers – syftar på engelskans ord
för daggmask, en fuktig och slingrande varelse som arbetar i mörkret med att omforma och förvandla jorden den lever i.
Malin Gustavsson

Dans och dansande människor är mitt dagliga bröd och
själva kärnan i mitt arbete. Din inbjudan låter mig grotta ner
mig i kärnan utan att förlora sammanhanget. I stället för att
förespråka dans, kommer vi att dansa och dansa ännu mer!
Hurra!
Rachel Tess

Vad är viktigt för dig just nu inom dans och koreografi?

Att vara specifik, och att uthärda. Dessa oroliga tider
kräver ett oavbrutet lyssnande. Och specificitet i motståndet.
Jag tror att dagens imperativ för dans och koreografi är att
försvara den gåva som estetiska upplevelser ger.
Din konstnärliga praktik inkluderar även objekt.
Hur kommer du att använda denna del av din praktik på
Wanås Konst?

Jag ska promenera i parken och lämna några spår. Objekt,

Cristina Caprioli (född 1955 i Italien, verksam i Stockholm) är en dansare
och koreograf baserad i Stockholm sedan början av 1980-talet. Caprioli
räknas till en av Sveriges främsta koreografer. Inom organisationerna ccap
och c.off producerar hon föreställningar, installationer, publikationer och
forskningsprojekt i samarbete med andra dansare, konstnärer och forskare.
2008–2013 var Cristina Caprioli professor i koreografi vid Dans- och Cirkushögskolan Stockholm.
TRÅDDIMMA I PARALLAX: En dans- och koreografifestival presenteras i
samarbete med MARC.

Haidar Mahdi & Julia Selin. Foto Mattias Givell.

För öppettider, entréavgifter,
visningar, service och tillgänglighet, vänligen se wanaskonst.se
For opening hours, admission
fees, guided tours, services
and accessibility, please see
wanaskonst.se

PLEASE NOTE!

H Å L L AVS TÅ N D , T VÄ T TA H Ä N D E R N A O C H B E H Å L L L U G N E T . TA H A N D O M VA R A N D R A !
K E E P T H E D I S T A N C E , W A S H YO U R H A N D S , A N D S T AY C A L M . T A K E C A R E O F E A C H O T H E R !

TÄNK PÅ!

COVID-19

• Får jag röra? Se instruktioner vid konstverken.
• Håll uppsikt över era barn – besök på egen risk.
• Matsäck endast vid markerade platser.
• Grillning ej tillåten.
• Klättra ej på murarna – risk för ras!
• Hundar i koppel är välkomna utomhus.
• Blåsiga dagar rekommenderar vi besök inomhus.

•
•
•
•
•
•
•

Can I touch? Please see instructions by the artwork.
Visit at your own risk. Kids should be supervised by adults.
Picnic only at marked sites.
BBQ not allowed.
Forbidden to climb the stone walls – risk for callapse!
Dogs on a leash are welcome outdoors.
Windy days we recommend visiting the indoor spaces.

Nya projekt 9 maj – 1 nov 2020 New projects May 9 – Nov 1 2020

KIMSOOJA SOWING INTO PAINTING
77 Konsthallen The Art Gallery Meta-Painting, 2020
78 Loftet The Loft Thread Routes – Chapter l, ll & lV, 2010, 2011, 2014
79 Långlogen Hay Barn To Breathe, 2020
80 Sowing Into Painting, 2020
81 A Laundry Field, 2020
SAMLING & LÅNGLÅN COLLECTION & LONG-TERM LOANS
01 Bernard Kirschenbaum, Cable Arc, 1987
02 Stefan Wewerka, The Little Bridge, 1988
03 Raffael Rheinsberg, Svart linje, 1989
04 Sarah Schwartz, Mother, 1989
05 Sarah Schwartz, Reflexion, 1989
06 Sissel Tolaas, Terra Maximus, 1989
07 Richard Nonas, La Colonne Terminée III, 1989–1997
08 Gunilla Bandolin, Pyramiden, 1989–1990
09 Lars-Erik Falk, Modul skulptur, 1990
10 Cris Gianakos,
, 1990
11 Jene Highstein, Grey Clam, 1990
12 Jene Highstein, Horisontal, 1990
13 Gloria Friedmann, Stigma, 1991 (renoveras/renovation)
14 Kari Cavén, Kokapell/Cow Chapel, 1993
15 Carl Magnus, Bon Voyage, 1993
16 Per Kirkeby, Wanås, 1994
17 Marianna Uutinen, The Hearts, 1994
18 Birgitta Silfverhielm, Rum, 1994 & Inre rum, 1996
19 Lone Larsen, Altare I, 1996
20 Thom Merrick, Whitney Outhouse of American Art, 1996
21 Martin Puryear, Meditation in a Beech Wood, 1996
22 Jason Rhoades, Frigidaire (Cold Wind), 1996
23 Kathleen Schimert, Untitled, 1996
24 Pål Svensson, Sprungen Ur, 1996
25 Hanne Tierney, Love in the Afternoon, 1996
26 Marina Abramovic,
´ The Hunt Chair for Animal Spirits, 1998
27 Johan Celsing, Monk, 1998
28 Janet Cardiff, Wanås Walk, 1998 (iPods i entrén/iPods at the entrance)
29 Michael Joo, Mediator, 1998
30 Allan McCollum, Parables, 1998
31 Richard Nonas, Some Comfort, 1998
32 Pål Svensson, Enhet, 1998
33 Sara Szyber, Spring, 1998
34 Karin Tyrefors, Taurus, 1998
35 Roxy Paine, Impostor, 1999
36 Miroslaw Balka, Play-pit, 2000
37 Dan Graham, Two Different Anamorphic Surfaces, 2000
38 Ann-Sofi Sidén, Fideicommissum, 2000
39 Robert Wilson, A House for Edwin Denby, 2000
40 Antony Gormley, Together and Apart, 1998
41 Charlotte Gyllenhammar, Svindel/Vertigo, 2002
42 Ann Hamilton, lignum, 2002 (9 maj –16 aug/May 9 – Aug 16)
43 Jenny Holzer, Wanås Wall, (a: Truisms, b: Erlauf, c: Arno, d: Survival), 2002
44 Marianne Lindberg De Geer, I Am Thinking About Myself – Wanås, 2003 (ljud/sound)
45 Maya Lin, Eleven Minute Line, 2004
46 Melissa Martin, Dining Room, 2006
47 Andrea Ray, Recall, 2006 (ljudinstallation kl 15.25/sound installation at 3.25 pm)
48 Jan Håfström, Carl Michael von Hausswolff & Juan-Pedro Fabra Guemberena,
Graf Spee, 2007– (endast bokade besök/pre-booked visits only)
49 Jan Svenungsson, Den åttonde skorstenen/The Eighth Chimney, 2007
50 Esther Shalev-Gerz, Les Inséparables, 2008
51 Tue Greenfort, Milk Heat, 2009
52 Henrik Håkansson, The Reserve (001), 2009
53 Malin Holmberg, I Will Stop Loving You, 2010
54 Mikael Lindahl, Foundation of a Building, 2010
55 Roxy Paine, Façade/Billboard, 2010
56 Anne Thulin, Double Dribble, 2010
57 Jacob Dahlgren, Primary Structure, 2011
58 Yoko Ono, Wish Trees for Wanås, 1996/2011
59 Srinivasa Prasad, In and Out, 2012
60 Jeppe Hein, Modified Social Bench #35, 2013
61 Carl Fredrik Reuterswärd, Interlettre, 1984–1985
62 Molly Haslund, Gungor/Swings – Coordination Model 2, 2002/2014
63 Molly Haslund, Tre dubbla ribbstolar för minimal rörelse/
Three double wall bars for minimal movements – Coordination Model 6, 2014
64 Tadashi Kawamata, Trädkoja Wanås/Tree Hut Wanås, 2014
65 Tadashi Kawamata, Utsiktstorn Wanås/View Tower Wanås, 2014
66 Igshaan Adams, I Am You, 2015
67 Hannelie Coetzee, Ou sog tussen bome/Gamla suggan mellan träden/
Old sow between trees, 2015
68 Nandipha Mntambo, Enticed Contemplation, 2015
69 Nathalie Djurberg & Hans Berg, In Dreams, 2016
70 William Forsythe, Underall, 2017
71 Carolina Falkholt, Train of Thoughts, 2017
72 Poul Gernes, Pyramide, 1967–2018
73 Chiharu Shiota, Relationality, 2018
74 Marianne Lindberg De Geer, And The Wind Cries Mary, 2017
75 Katarina Löfström, Open Source (Cinomascope), 2018 (renoveras/renovation)
76 Latifa Echakhch, Blush, 2018/2019

LYSSNA! TILL
BARNBOKSPROJEKTEN!
FRÅN 14 JUNI FROM JUNE 14
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1. Fredrik Söderberg & Astrid Trotzig
Den förtrollade parken, 2011
2. Maria Bajt & Jason Diakté
Kor kan drömma, 2013
3. Klara Kristalova & Martina Lowden,
Hur man blir en sten och andra sånger
från Svinskogen, 2014
4. Jenny Granlund & Johanna Koljonen,
Jag vill bygga, 2015
5. Per Enoksson & Thom Lundberg
Upp upp i högsta trädet, 2018
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