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MISSA INTE WORKSHOP INSPIRERAD AV RANA BEGUMS UTSTÄLLNING!
I KONSTHALLEN, ALLA DAGAR, 8 MAJ–29 AUG.

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.

BARN & UNGA

WANÅS KONST PEDAGOGIK

IN HABIT

Mitt drömhus
är en båt så
man har hela
havet runt
omkring sig

VAD GÖR ETT HEM TILL ETT HEM?
”Det viktiga är inte husen utan samtalen som
äger rum när husen byggs.” – Isabel & Alfredo
Aquilizan.
På konsthallsloftet har en myllrande framtidsstad av återvunnen kartong växt fram. En stad av drömhus; skyskrapor, husbilar, husbåtar, villor med garage, pittoreska stugor
med trädgård, moderna glaskomplex och terrasser med
pool. I det pedagogiska konstprojektet In Habit har närmare 1 500 barn från Blentarp, Hässleholm, Höör och Östra
Göinge mött konstnärsduon Isabel & Alfredo Aquilizan
under ledning av Wanås Konsts pedagoger. I en videohälsning har konstnärerna gett barnen ett uppdrag – att bygga
en modell av sitt drömhus och samtidigt fundera på vad
som gör ett hem till hem.
Aquilizans konstnärliga praktik är förankrad i ett
medskapande. Genom sina verk låter de människor mötas
och göra saker tillsammans för att skapa samtal, bygga
relationer och utbyta erfarenheter. Resultatet blir till storskaliga installationer av återvunna material, som ofta har
teman som hem, tillhörighet och migration. Konstnärerna
är starkt influerade av sina egna erfarenheter av att lämna

Foto: Jessica Doucha

Foto: Wanås Konst

Vi vet att konst erbjuder en unik möjlighet att skapa gemensamma upplevelser med aktiviteter, samtal och ett lekfullt
utforskande. Varje år deltar tusentals barn och unga i visningar och verkstäder kopplade till utställningarna. Skolklasserna
kommer främst från Skåne, men också Blekinge och Småland.
Andra tar del på sin fritid och går på sommarkollo, deltar under
höstlovet eller i specialprojekt. Det senaste året har varit ett
ovanligt år. Vi har saknat lustfyllda rop från skolklasser på
besök. Men det bubblar under ytan. Elin Magnusson

TILDA , 10 ÅR

hemlandet Filippinerna för att bosätta sig i Australien.
Konstnärsparet besökte Wanås Konst inför en planerad
utställning 2020, som skulle blivit deras första i Sverige.
Men pandemin satte stopp för planerna och utställningen
omarbetades till ett samarbete med konstnärerna på distans,
som har ägt rum under läsåret 2020/21.
Malin Gustavsson

BYGG DITT DRÖMHUS!
STADEN FORTSÄTTER ATT VÄXA
DU BEHÖVER Brun kartong, limpistol, brytkniv/sax
Bygg en modell av ditt drömhus. Storlek ca 20 x 20 x 20 cm.
Vilken form ska det ha? Är det runt? Tre-, fyr-, fem- eller sexkantigt? Lågt eller högt, långt eller smalt? Ska huset kunna
flyga, rulla eller flyta? Ska det ha en trädgård eller balkong?
Ska det ha solceller, skorsten eller en trappa? Det finns inga
rätt eller fel, bara fantasin sätter gränsen!
Vill du att huset ska bli en del av staden på Wanås Konst?
Lämna in ditt hus i konsthallen innan 29 augusti.

ISABEL (f. 1965) & ALFREDO AQUILIZAN (f. 1962) är konstnärer verksamma i Brisbane, Australien. För Wanås Konst har de
skapat In Habit, ett pedagogiska konstprojektet som även är deras första samarbete i Sverige. Paret har deltagit i flera internationella
konstbiennaler, såsom Sharjahbiennalen (2013), Sydneybiennalen (2006) och Venedigbiennalen (2003).

500 M2 KONSTVERKSTÄDER
ÄNTLIGEN! Vi bygger om konsthallen och skapar konstverkstäder för den pedagogiska verksamheten. Parken fortsätter
att stå i centrum för mötet med konsten, men med nya tillgängliga lokaler kan vi erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar året runt. Vi ser dagligen hur konsten inspirerar och
hur kreativitet formar unga människors ambitioner och förmågor.
Tillsammans med målgrupperna skapar vi nu en plats för att
utforska och fördjupa sig i den konstnärliga processen. EM
Vår vision är att alla oavsett bakgrund, förkunskap
eller funktionsvariation ska ha tillgång till konsten.
Vi expanderar mötet med konst, vad det är och
kan vara, för och med besökare i alla åldrar.

BOKSTART
Språket börjar med dig – lyssna, läs & prata! Barn börjar
utveckla sitt språk redan som spädbarn. Under de första tre
åren grundläggs stora delar av den språkliga förmågan. Den
som är närvarande i barnets liv från början har därför en
unik roll. I projektet Bokstart & museerna undersöker Wanås
Konst, Moderna Museet Malmö, Landskronas och Trelleborgs
Museer hur museer kan arbeta med språkutveckling hos barn
0–3 år. Bokstart & museerna är en nationell satsning och
drivs av Region Skåne med stöd från Kulturrådet. EM
Vill du veta mer om vad vi gör, ta del eller tänka med oss
– se hemsidan eller maila oss. pedagogik@wanaskonst.se

BLI MEDLEM I WANÅS KONSTKLUBB!
Som medlem stödjer du konsten och
pedagogiken och kan besöka Wanås
Konst så ofta du vill! Konstklubben
erbjuder program för en bred publik –
från konstälskaren till familjen som vill
göra något kreativt tillsammans.
Bli medlem och se programmet på
www.wanaskonst.se.

I MEDLEMSKAPET INGÅR:

PRIS:

• Fri entré till Wanås Konst, Louisiana (DK),
Vandalorum (SE), VIDA Museum (SE) och
andra skulpturparker runtom i världen
• Inbjudan till Wanås Konsts vernissager,
specialöppettider, program & resor
• Rabatt på bokad visning
• 10 % rabatt i Wanås Konsts shop, deli &
café 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
*Gäller endast fri entré till
Wanås Konst för dig och en vän.

Foto: Wanås Konst

Var med och visa upp vår vackra plats – Skånes gröna hjärta.
Tagga dina foton från Östra Göinge med #skånesgrönahjärta så dyker de kanske upp på Instagramkontot skanesgronahjarta.

Wanås

Malin Holmberg, I Will Stop Loving You, 2010.

WANÅS KONST 2021
CHEF/KONSTNÄRLIG LEDARE Elisabeth Millqvist
CHEF/PROJEKTUTVECKLARE Mattias Givell
AFFILIERAD CURATOR DANS Rachel Tess
CURATORSASSISTENT Malin Gustavsson
ANSVARIG PEDAGOG Elin Magnusson
PEDAGOG Malin Gustavsson
PRAKTIKANT Lotte Lydeking
MEDIA & KOMMUNIKATION Katja Tauberman
ENTRÉ & BUTIK Kajsa Rolfsson
CAFÉ Anne Sehlstedt
RECEPTION Tina Hektor
KAMRER Joakim Hansson
TEKNISK SAMORDNARE Anna Jönsson
TEKNIKER Micke Andersson
VAKTMÄSTERI Eva Palm (park), Jimmy Sandqvist,
Oliver Sandqvist
UTSTÄLLNINGSTEKNIKER Anders Färdig
UTSTÄLLNINGSTEAM Lars Ola Bergqvist, Björn
Johansson
ENTRÉVÄRDAR, CAFÉ & GUIDER Erika Alm,
Masgina Berihu, Thea Book, Vilma Bovin, Ebba
Davidsson, Emma Ekstam, My Ericson, Susanne
Gehlert, Linda Herrlin, Josefin Hildor, Tomoko
Hilleskog, André Kraul Jensen, Klara Johansson,
Louise Jonasson, Jens Lundberg, Nelly Nilsson
Nyberg, Ellen Pedersen, Linnea Wildt Persson,
Mohamad Roni Qweider, Alma Sehlstedt, Maja
Sjödén, Alva Tillman
WANÅS KONST #21
REDAKTÖRER Albin Hillervik, Elisabeth Millqvist
ART DIRECTOR Mattias Givell
LAYOUT Lotta Heinegård
ÖVERSÄTTARE Till engelska Suzanne Martin Cheadle,
till svenska Astrid Trotzig
TRYCK Litografen i Vinslöv
ISBN 978-91-984804-8-1
© Stiftelsen Wanås Utställningar, konstnärerna
och författarna
www.wanaskonst.se
ETT SPECIELLT TACK…
…till konstnärerna Isabel & Alfredo Aquilizan; Rana
Begum och Chantelle Burndam, Rana Begum
studio; Rachel Tess och Dansk Danseteater;
Frédéric Gies; Martin Jacobson; Katarina Löfström;
Marit Roland
…till alla som arbetat med konstverken: Flora och
Vera Givell, Elsa, Linda och Saga Herrlin, Maja
Hunter, Johan Mårtensson, Ellen Pedersen, Bara
Mineraler, MS Mark & Stenentreprenad
…gallerier, långivare och samarbetspartner Ziba
Ardalan, Jonas Gardell och Marina Schiptjenko,
Andréhn-Schiptjenko, Stockholm och Paris.
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BLICKA FRAMÅT!
VI PÅMINNER OFTA omvärlden om att
vi är en skulpturpark för att ge rätt bild av
konstupplevelsen på Wanås. Platsen låter
sig inte lätt beskrivas – konstsamlingen är
i bokskogen, bokskogen är en park, men
parken är ganska vild och sedan 2020 ett
naturreservat. När telefonen ringer på kontoret försöker vi beskriva – ”ja, det finns
något nytt – konstnärer skapar årligen nya
konstverk på platsen, nej, spindeln är inte
kvar (Bourgeois), allt är inte kvar, ja, du
kan vara här i flera timmar, nej, 20 minuter
räcker inte, ja, rhododendron kanske
blommar i maj, och slottet – som egentligen
är en dansk borg från 1400-talet – är ett
privathem och ja, det är fortfarande en
gård här med kor”.
Det är viktigt att veta att vi är utomhus, det kan vara lerigt, det kanske blåser,
solen kanske skiner. Men kanske skulle
vi sluta försöka sätta etikett på platsen? I
stället kunde vi slå ut med armarna och
svara som Jonas Gardell i en intervju
när han fick frågan om vad han kallade
sig själv (med förväntat svar någonstans
inom hbtq-paraplyet): ”Queen of Fucking
Everything!” Varken mer eller mindre.

Det blev namnet på Gardells föreställning
2019, som han beskriver som ett testamente,
sin sista riktigt stora föreställning. Till
den målade konstnären Martin Jacobson
enorma kulisser för hand – som under
1700-talets barockteater. Nu får kulisserna
huvudrollen, ställs ut som måleri och intar
Wanås Konsts nya ”konstkatedral” – den
gamla logen med 14 meter i takhöjd.
Utomhus välkomnar Rana Begum
oss att promenera, hon har gjort om 300
meter gångar till en geometrisk målning
av marktegel kantad av de smaragdgröna
gräsmattorna. En gång var stigarnas funktion att markera huvudaxlar med slottet
i fokus, nu leder de oss ut i parken, till
konsten. Rana Begum beskriver minnen
av barndomsupplevelser – att leka bland
fält och dammar, i grönskan – som centrala
för hennes konst. De har format hennes
intresse att utforska seendet, ta till vara
speglingar, skuggor och visa hur fysiska
förflyttningar gör att vi ser nya saker.
Konstnärer tränar vårt seende och
konsten står i centrum för allt vi gör, men i
år handlar en av de viktigaste händelserna
om barns och ungas skapande inomhus.

Vi bygger om konsthallen till konstverkstäder! Alla barn har kreativitet i sig. Vi
vill ge dem en plattform och tillsammans
skapa en plats och ett sammanhang för
kreativt utforskande och experimenterande – en plats med utrymme att lära sig
förstå och ifrågasätta sig själv och världen.
Konsthallen blir centrum för vår pedagogiska verksamhet med plats för de riktigt
små och de allra äldsta och alla däremellan.
Rana Begum började under pandemin att arbeta i litet format, på papper i
hemmet. Hon fyllde det rutiga papprets
kvadrater med vattenfärg och varje gång
något hände syntes avbrotten genom färgvariationer. Vår tid har kantats av avbrott
och ständigt omplanerande, men – vi
garanterar – till årsskiftet står konstverkstäderna färdiga och vi lovar dessutom
att smygstarta innan dess: från maj kan
du delta och meditativt måla i Begums
utställning och under höstlovet interagera
med konstnären Marit Roland. Eller senare,
i en kurs som innehåller... Ja, vad tycker du?
Kom med förslag. Låt oss blicka framåt.

2021

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

Elisabeth Millqvist & Mattias Givell

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.

1
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TACK TILL
Stiftelsen Wanås Utställningars styrelse, grundaren
Marika Wachtmeister, familjen Wachtmeister,
Wanås Gods med personal och Wanås Restaurant
Hotel med personal.
KONTAKT
Wanås Konst, Box 67, 289 21 Knislinge
Tel +46 (0)44 660 71 www.wanaskonst.se
STÖD
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Wanås Konst stöds av Region Skåne, Kulturrådet,
Östra Göinge kommun, stiftelser och privata
sponsorer samt Bilcentrum Kristianstad &
Volkswagen, Handelsbanken, Litografen i Vinslöv,
Wanås Konst Artlovers, Wanås Gods AB

Foto : Perpixel

3

Wanås Konsts pedagogikprojekt WOOW stöds av
Allmänna Arvsfonden, Boverket, Barbro Osher Pro
Suecia Foundation, Länsförsäkringar Östra Göinge
Kristianstad, Wanås Konst Artlovers
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Din entré stödjer
konsten och pedagogiken!

WANÅS – EN PLATS, FLERA MÖJLIGHETER!
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 snart
verkstäder för Wanås Konst Pedagogik och
design- och hantverksshop, deli & café
med platser inne och ute och med möjlighet
till 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 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.
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].
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Rana Begum, No. 1066 Bricks, 2021 (detalj). Foto: Mattias Givell.

Det flödar rytmiskt och är
karakteristiskt interaktivt och lekfullt.

Rana Begum & Martin Jacobson

MEDITATIV
REPETITION OCH
FÄRGEXPLOSION
Från en öppning i stenmuren från 1700-talet sträcker
sig Rana Begums konstverk, en 300 meter lång stig
som leder besökare ut i skulpturparken. I tre nya
konstverk har Rana Begum arbetat med tegelstenar,
takpannor, tegelrör – material som samspelar
med platsen. Lagda, ställda, staplade bildar de
geometriska former och abstrakta mönster på
marken, i dammen och bland träden. I konsthallen
har hon också arbetat med upprepningar och
applicerat vattenfärg på rutat papper. Det abstrakta
får vi tolka själva, men för Begum är upprepningarna
meditativa och skapar fokus. I konsthallen bjuder
Begum in oss att dela erfarenheten av att själva
måla, med plats för misstag och utrymme att iaktta.

Martin Jacobsons konstverk utgör en kontrast.
I dialog med konsthistoria och populärkultur
utforskar han föreställande måleri, ofta landskap,
med ett intresse för arketyper. På Wanås Konst
intar han den katedralliknande logbyggnaden med
handmålade kulisserd – den största är 16 x 9 meter.
De hänger från taket och tornar upp sig, lagrade
längs väggarna. Snövits slott i Disneyfilmen, en
religiös pamflett eller en teaterkuliss från 1700-talet
är lika viktiga utgångspunkter i bildskatten han
öser ur. Genom den stora skalan kan betraktaren
vandra bland motiven, bredvid varandra bildar de
surrealistiska möten och rymmer såväl katedralen i
Florens som simmande svanar.

Nya projekt
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INSPIRERAD AV
FLODE OCH RYTM
Rana Begums nya konstverk samspelar med naturen och de historiska byggnaderna på Wanås. Lugn och enkelhet karaktäriserar
hennes konstnärskap oavsett om hon arbetar med storskaliga installationer av tegel eller med vattenfärg på papper. För Begum
finns kontemplation i repetitionen – det är en möjlighet att påbörja ett nytt flöde och en ny rytm, konstaterar Ziba Ardalan när
hon skriver om konstnärens utställning Infinite Geometry och hennes inspirationskällor, process och material.

Foto: Mattias Givell

vattenytor en blåsig dag, vilket förstärker
ögonblickets glädje och lek.
Lugn och enkelhet har alltid funnits i Begums verk och återfinns även i en ny serie
akvareller som visas i konstgalleriet. De har
skapats under coronapandemins nedstängningar. Konstnären har gjort dem genom
den repetitiva handlingen att med små penslar på rutat papper göra markeringar med
vattenfärg medan hon sittande vid ett bord
hemundervisade sina två små barn. Dessa
verk har inte bara en lugnande eller terapeutisk effekt utan kapslar också in tanken
på flöde och rytm som finns i Begums verk.
Akten att upprepa är djupt kopplad till stunderna av daglig Koranrecitation när Begum

var barn, men också från senare år, när hon
märkte att hon blev uppslukad av att kontemplera över målningar av konstnärer som
Agnes Martin och andra.Varje markering
med akvarell på de små rutorna på dessa ark
kan påminna konstbesökarna om de otaliga
tegelstenar de just har beträtt längs stigen.
När Begum gjorde dessa akvareller fann hon
dem inte bara lugnande utan hon insåg också
att varje avbrott kunde berika det slutgiltiga
uttrycket. Det fanns alltid en ny början efter
ett avbrott och möjligheten att påbörja ett
nytt flöde och en ny rytm.
Ziba Ardalan, konstnärlig ledare för Parasol Unit
Foundation for Contemporary Art, London

Rana Begum, No. 1067 Tiles _S, 2021.

för Wanås Konst 2021 är ett dynamiskt
konstverk i form av en 300 meter lång stig
– ett rytmiskt harmoniskt verk som smälter
in så väl i naturen och med de omgivande
byggnadernas arkitektur att man lätt kan
föreställa sig att stigen alltid har sett ut så
där. Under sommaren 2021 kompletteras
detta permanenta utomhusprojekt med två
mindre tillfälliga utomhusinstallationer
och en inomhusutställning med konst
närens senaste akvareller skapade under
coronapandemins nedstängningar. Dessa
tre grupper av verk ger en omfattande
översikt över Begums kreativa process
och en inblick i hennes konstnärskap och
konstnärliga känslighet.
Det nya konstverket No. 1066 Bricks
undviker räta linjer, i stället viker stigen
av två gånger och på så sätt öppnar den sig
konceptuellt för olika möjligheter. Verket,
som delvis har byggts på befintliga stigar,
införlivar nästan alla attribut som Begums
konst är känd för. Det flödar rytmiskt och
är karakteristiskt interaktivt och lekfullt
och kräver på så vis betraktarens fokus och
uppmärksamhet. Dess utformning skapas
genom upprepning av kraftfulla och geometriska former som naturligt sätter blicken
i rörelse och därför ser nästan viktlösa ut.
Även om verket är inbäddat i ett betydande
rumsligt område är det inte främst dess längd
som imponerar på oss, utan snarare för att
verket väcker vår uppmärksamhet genom
sin bildmässiga yta och struktur. Dessa lockande ytor öppnar sig anmärkningsvärt bra för
interaktion med ljus och skugga som tränger
in i grönskan under hela dagen. Jordfärgerna på
de bruna tegelstenarna som använd för att skapa
verket, i kombination med svarta och vita, både
kontrasterar och kompletterar varandra.
Resultatet är ett meditativt konstverk,
både mentalt och fysiskt. Begums snillrika
och eftertänksamma sinne har inte lämnat
något åt slumpen. Även om en folkmassa
skulle gå på stigen finns det alltid en möjlighet för den enskilda besökaren med nyfiket
sinne att ta ett steg åt sidan och gå på en

triangulär yta, som rytmiskt återkommer
längs hela huvudstigen, för att ta in upplevelsen som skapats av samspelet mellan
konstverket och den naturliga omgivningen
och olika historiska byggnader på Wanås.
När allt kommer omkring, oavsett om det är
på duken eller rätt och slätt på marken, kräver varje bildmässig manifestation publikens
nyfikenhet och uppmärksamhet.
En stor del av verkets utformning är en
fusion mellan Begums eget intresse för att
använda geometrisk form och inspirationen
hon fick från byggnadernas fasader på platsen. Begum, som ofta använder industriellt
material i sitt arbete, hade från början tänkt
använda hållbara material med en koppling
till området och lågt koldioxidavtryck. När
Begum fick reda på att det fram till för 150
år sedan fanns ett tegelbruk på Wanås bestämde hon sig för att återföra detta material
till dessa marker. Tegelstenar är djupt kopplade till människans kultur och historia – de
har använts som byggnadsmaterial i åtminstone 9 000 år och har därför förmågan att
lyfta fram känslan av historia som finns
inbäddad i flera av byggnaderna här, byggda
såväl 1480 som på mitten av 1700-talet.
Begum är född 1977 i Sylhet, Bangladesh, och när hon var barn emigrerade hennes familj till Storbritannien. Att Begum har
bjudits in att bidra med ett permanent konstverk till skulpturparken tycks vara en särskilt
meningsfull gest, för trots att det är 7 000
km mellan Sylhets frodiga höglandsområde
och skulpturparken Wanås Konst i Skåne
slår Begums verk en bro mellan kulturerna i öst och väst. Utställningens koppling
till arkitektur och landskap är lika tydlig
i Begums två andra tillfälliga utomhusinstallationer No. 1067 Tiles_S och No. 1068
Pipes_O. Båda verken skapas med lokala
material och genom repetitiva arrangemang
av uppställda rader av takpannor, bemålade
på ena sidan och placerade på marken, och
triangulärt staplade terrakottarör. I dagsljuset förenas rörelserna och rytmerna som
skapas av formerna och konturerna i naturen
och arkitekturen, likt rörliga gröna fält eller

Rana Begum, No. 168 Pipes_O, 2021.

RANA BEGUM (f. 1977, verksam i London) arbetar abstrakt och skulpturalt med färg och form
som utgångspunkt. Hon intresserar sig för hur konstverk förändras genom hur ljuset faller på dem
eller när betraktaren rör sig framför dem. Hennes nya verk för Wanås Konst, No. 1066 Bricks, är en
300 meter lång stig med tegel lagt i geometriska former. I parken och på dammen presenterar hon
No. 1067 Tiles_S och No. 1068 Pipes_O, som är repetitiva arrangemang av takpannor och terrakottarör. I konsthallen visar hon 18 teckningar gjorda under pandemin. Begum har en examen i måleri
från Slade School of Fine Art, London (2002). Hon valdes in som ledamot i Royal Academy of Arts
(Royal Academician) 2020. Hon har haft separatutställningar bl.a. på Tate (2018) och visat verk på
Dhaka Art Summit (2020) och Frieze Sculpture Park (2018). I Sverige har hon tidigare ställt ut på
Tensta konsthall (2016) och CFHILL, Stockholm (2020).

Foto: Anne Purkiss

RANA BEGUMS NO. 1066 BRICKS
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ATT
GÖRA
DET
OMÖJLIGA
MÖJLIGT
Foto : Mat tias Givell

Var finns hopp i en värld där det känns som om allt kan gå
under? Med avstamp i frågan och en tro på mirakel beskriver
Jonas Gardell hur föreställningen Queen of F*cking Everything
växte fram i en dialog mellan sina egna texter och Martin
Jacobsons målningar. Inspirerade av historiska handmålade
teaterkulisser började arbetet med de gigantiska bilderna i en
hangar, för att sedan ta plats på scenen. Nu får de huvudroll
som målningar i ett nytt sammanhang med nya möjligheter.

Martin Jacobson, Katedralen, 2018.

…därefter hade vi hyrt den största hangar som fanns att tillgå...”
salarna hade de byggt upp en scenografi till
en barockopera från 1600-talet, och när jag
såg de fantastiskt vackra handmålade kulisserna i centralperspektiv som föreställde
ett stormigt hav, kom jag genast att tänka på
Martin Jacobsons bilder.
Martin har ofta målat landskap, men
med sin märkliga och ibland till och med
artificiella kolorit och ljussättning har landskapen snarare liknat just kulisser, och när
vi ett antal år tidigare träffats på någon
tillställning hade jag faktiskt frågat om han
skulle vara intresserad av att göra teaterscenografi och han hade svarat artigt att
visst, varför inte.
Nu fick jag upp telefonen och ringde
honom från museet: ”Hej det här är Jonas
Gardell, jag ringer från London, vi har träffats
på ditt galleri, skulle du vara intresserad av
att måla gammaldags teaterkulisser till mig?
Och jo, det var en sak till. Föreställningen
ska sättas upp på Nordens största teater.”
Några dagar senare, tillbaka i Stockholm,
kom Martin hem till mig och jag berättade
om mina visioner om föreställningen,
katedralen i Florens och några av de andra
numren som jag tänkte mig skulle vara med
(i öppningsnumret skulle jag bl.a. gå i luften
och sångerskorna skulle komma ner från
taket som Solen, Månen och en komet).
Martin lyssnade noga och eftertänksamt
och sade sedan ganska omedelbart ja.
De följande veckorna träffades vi flera
gånger i hans ateljé. En dag hade jag just
skrivit en gospel som jag kallade Queen of
Fucking Everything som handlade om att
”den enda som ska sätta ditt livs gränser är
du själv”. Vi pratade om hur drottningens
slott skulle kunna tänkas se ut och hur slottet i
Snövit och de sju dvärgarnas slutscen väckt

vår barndoms längtan. En annan dag visade
Martin mig en målning han just gjort klar
där Döden satt i en roddbåt och fiskade. Han
kallade den Döden tar en paus. Just den perioden avled flera av mina närmaste vänner
tätt efter varandra, och jag gick direkt hem
från ateljén och skrev Leva lite till, en låt
om hur jag fattat hur stor, stark och oövervinnerlig döden är och ber om att få hämta
andan en sekund: ”Snälla döden, ta en paus
en liten stund!”
På det sättet växte föreställningen fram i
en dialog mellan mig och Martin och mellan
mina texter och Martins målningar, där det
ena gav det andra.
Jag frågade om han, när bildidéerna
var klara, skulle göra en förlaga som en kulissverkstad projicerade upp och målade på
det sätt som är vanligt när man målar kulisser.
Målare blandar till kulören konstnären valt
och stryker på, men Martin sade nej, han
ville måla allting själv från grunden, och
eftersom målningarna skulle bli gigantiska
måste han nog börja på en gång om vi skulle
hinna bli klara.
Snart därefter hade vi hyrt den största
hangar som fanns att tillgå i Stockholmsregionen för att fysiskt få plats och Martin
flyttade in och började arbeta, han målade
säkert 10-12 timmar per dag.
Och genom själva det gigantiska och grandiosa i projektet förkroppsligade Martin med
sitt arbete och sina målningar själva föreställningens tes, det som jag berättat för min dotter
när hon var rädd att världen skulle gå under,
att människan aldrig nöjt sig med det möjliga
utan alltid sträckt sig efter det omöjliga.
Med sitt arbete har Martin Jacobson gjort
just det: han gjorde det omöjliga möjligt.
Jonas Gardell

MARTIN JACOBSON (f. 1978, verksam i
Stockholm) arbetar i dialog med konsthistoriska förlagor som ett sätt att utforska
måleri. I långlogen presenterar Jacobson
utställningen Queen of F*cking Everything,
som består av gigantiska handmålade
kulisser. Katedralen, Slottet, Vattnet och
Svansjön målades 2018 till artisten Jonas
Gardells show med samma titel som utställningen och även målningarna Döden tar
en paus samt Stor svan, också akryl på duk,
gjordes vid samma tidpunkt. Arbetet är
inspirerat av och refererar till allt från populärhistoria, religiösa bilder och barockteater. Jacobson är utbildad vid Örebro
konstskola (1998–2000) samt Konsthögskolan i Malmö (2000–2005). Utställningar
i urval inkluderar Venedigbiennalen (The
Collectors) (2009), Sydneybiennalen (2010),
separatutställningar på Nordiska akvarellmuseet (2013), Norrtälje konsthall (2015)
och Vandalorum (2019).

Foto: Martin Jacobson

EGENTLIGEN SKULLE JAG ha gjort en
krogshow på Rondo i Göteborg. Vi hade
bokat lokalen sedan länge och jag hade
börjat skissa på vilket material som kunde
passa för en publik som gissningsvis skulle
vara lite glada i hatten och kanske inte fullt
mottagliga för större djupsinnigheter.
Så en kväll när jag skulle natta min då
10-åriga dotter var hon orolig och grät. Det
hade pratats på skolgården om Donald Trump
och kärnvapen och klimathot, och hon frågade
”Pappa, kommer världen att gå under nu?”
Jag svarade med att berätta för henne
om katedralen i Florens, om hur man under
renässansen bestämt sig för att bygga en katedral med en kupol som var större än någon
tidigare kupol. Det var bara ett problem: det
fanns ingen känd teknik för att bygga en
så stor kupol. Det gick helt enkelt inte att
göra. Det var en omöjlighet. Men arkitekten,
Brunelleschi, sade inte att det var omöjligt
utan uppfann i stället en helt ny teknik som
gjorde att han kunde bygga kupolen just så
stor som man önskat. Han gjorde helt enkelt
det omöjliga möjligt.
För det fantastiska med människan är,
förklarade jag för min dotter, att hon aldrig
nöjt sig med det möjliga, hon har alltid
sträckt sig efter det omöjliga.
Det omöjliga är bara det möjliga som vi
inte ännu förstått hur vi gör.
När min dotter äntligen somnat ringde jag
min producent och sade att det var ändrade
planer, jag skulle inte göra någon krogshow
på Rondo, jag måste göra en föreställning
som gav min dotter hopp.
Den skulle heta Katedralen i Florens.
Kort därefter åkte jag till London och
såg en utställning på Victoria & Albert
Museum om Operans historia, och i en av
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LAST DANCES

Vad skulle du göra till den sista dansen du någonsin skulle
framföra? Varför är detta din sista dans?
Koreografen Rachel Tess ställde dessa frågor till dansarna
vid DDT för att skapa en mycket personlig utgångspunkt för
Last Dances.
Utifrån dansarnas svar började Tess och dansarna utveckla rörelser till föreställningen, som uppstod utifrån deras
synvinklar och som resultatet av ömsesidig uppmuntran.
Föreställningen baseras på varje dansares utforskning, som
utgår från deras svar och producerar ett gruppnarrativ när
de delade med sig till varandra. I sina solon försökte de vara
så generösa som möjligt, arbeta med rytm, avbryta, undvika
det ”stora solot”, gå vilse i rummet, dela in sina kroppar i
små delar, pardansa och sjunga en sång.
Last Dances utarbetades genom uppmärksamhet på
känsla och fysikalitet. Om vi blundar, hur förnimmer vi
rummet omkring oss? Om vi står nära någon, hur förnimmer
vi den personen utan att se eller röra vid hen? Processen för

Foto: Raphael Frisvænge Solholm

I Last Dances utformar koreografen Rachel
Tess ett 4 timmars performanceverk som ”den
sista dansen som dansarna någonsin kommer
att framföra” med och av Dansk Danseteater
(DDT). Publiken kanske kommer att bevittna
ett solo av en enskild dansare eller ett överväldigande virrvarr av rörelser när dansarna korsar
rummet unisont. Hilary Briggs, repetitionschef
på Dansk Danseteater, skriver om processen
bakom den nya föreställningen.

Rachel Tess, Last Dances.

varje dansare var att förnimma de andra dansarnas kroppar,
sakta ner, lyssna och känna in vad som fanns omkring dem
– med slutna ögon, utan att göra koreografi, utan att framföra
något för någon.Vägledda av hudens känselförnimmelser
byggde de en medvetenhet som blev koreografins grundstomme.
Dansarna utvecklades, tvingades att röra sig från sina
första soloförsök, som uppstått av njutningen i att röra sig
och en känsla av säkerhet, till en mer utmanande situation
när de ombads att undvika sina vanliga sätt att röra sig.
Även varje dansares ”Sista sång” spelades in och blev ett
rörligt ljudlandskap som spelades från små högtalare inuti

handgjorda förstärkare. Taktila föremål, rester av tyg, och
ljus blev andra kroppar att navigera och konstruera. De detaljrika kostymerna av Peter Linde Busk inkluderar handmålade
accessoarer med fransar som delvis döljer dansarnas synfält.
I Last Dances för Tess publiken nära och framkallar
ett gemensamt delat rum, en önskan att interagera och ett
intimt porträtt av varje dansare och deras danshistoria.
Dansarna utvidgar sin inbjudan till publiken och koreografin
får ett eget liv. Om detta var den sista dansen du någonsin
skulle uppleva, hur länge skulle du stanna?
Hilary Briggs

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RACHEL TESS (f. 1980, verksam i Knislinge) är en amerikansk dansare, koreograf och curator. Tess har varit medlem i Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, Göteborgsoperans balett
och Cullbergbaletten i Stockholm. Hennes verk har framförts på bl.a. Baryshnikov Arts Center (New York), Lower Manhattan Cultural Council (New York), Dansens Hus (Stockholm), MDT
(Stockholm) och Dansstationen (Malmö). Tess har erhållit bl. a. Birgit Cullberg-stipendiet (2018) och Dansk Danseteaters ”Generator – Choreographic Fellowship” (2020). Hon är konstnärlig
ledare för Milvus Artistic Research Center i Knislinge.

PROGRAM OCH INFO

10–13 juni: PROSCENIUM

3–4 juli: LAST DANCES

Dans och koreografi: Frédéric Gies

Koreografi: Rachel Tess
Dansare: Dansk Danseteater
Kostym: Peter Linde Busk & Maria Ipsen

I samarbete med MARC

I samarbete med Dansk Danseteater
Med stöd från Augustinus Fonden,
Bikubenfonden, Knud Højgaards Fond,
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

FRÉDÉRIC GIES PROSCENIUM
Foto: Thomas Zamolo

Vad betyder det att befinna sig här? I sommar presenterar koreografen och dansaren
Frédéric Gies det nya soloverket Proscenium
på Wanås Konst. Hens konstnärliga process
börjar med frågor kring platsen.
– Att presentera ett verk på Wanås fick mig tänka på
platsens och scenens betydelse för dansen. Jag visar sällan
mina verk på konventionella scener, men idén om prosceniet, uppdelningen mellan dansare och publik, är mycket
närvarande inom mig, beskriver Gies när vi träffas i ett
samtal om influenser och att förhålla sig till skulpturparken.
Proscenium, som också är ordet för ramen runt öppningen på en traditionell teaterscen, består av ett antal danser
på olika platser i skulpturparken. Varje plats har sin egen
koreografi och publiken kan antingen se de enskilda delarna eller helheten, som ett enda långt pågående verk.
– Jag utgår från platser och konstverk i parken som ger
en antydan om en scen. Det handlar inte om konstverken i
sig utan om hur platserna ser ut. Hur jag upplever dem och
att de fångar mitt intresse, säger Gies, som kommer att
arbeta i parken med att färdigställa koreografin.
Dansens historia och presentationsformer är närvarande
i Gies koreografier, som undersöker relationer mellan vår
uppfattning om tid, queerpolitik, technomusik och spiritua-

litet. Vi möter spår och influenser från klubbkultur, klassisk
balett, modern dans och rytmisk gymnastik.
– Min relation till danshistorien är ganska promiskuös!
Mina verk reflekterar både min egen historia som dansare
och danshistorien i stort. Att återvinna material blir alltmer
närvarande, mina egna och andras koreografier fungerar
som ett slags råmaterial som kan transformeras och ta nya
skepnader.
– Hänger det ihop med ditt intresse för tid och spiritualitet?
– Mina verk handlar alltid om upplevelsen av tid. Att
upplösa tiden genom att dansa timme efter timme på
technoklubbar har också varit ett sätt att komma i kontakt
med min egen spiritualitet. Dansen kan vara ett sätt att
komma i kontakt med andliga sidor av tillvaron.
För Gies har dans potential att kanalisera något, både
inom hen som dansare och det som finns runt omkring. Att
dansa på olika typer av platser, som i gallerier, på klubbar
eller utomhus, blir ett sätt att förstå dansen i relation till
olika omgivningar och publikkontakter.
– I Proscenium är jag både i dialog med platsen och min
historia som dansare. På Wanås blir titeln en handling som
föreslår närvaron av en scen som inte finns där, men betonar lika mycket scenens frånvaro – en sorts katalysator för
platsens gömda potential.
Albin Hillervik

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FRÉDÉRIC GIES (f. 1973, verksam i Malmö) är en fransk dansare och koreograf. Som dansare har Gies arbetat tillsammans med koreografer som Cristina Caprioli, Alice Chauchat,
Jefta van Dinther och Isabelle Schad. Hen samarbetar återkommande med dj:n Fiedel och har presenterat sina koreografier i Sverige och utomlands, bl.a. på Berghain (Berlin), DanceWEB
(Wien), Weld (Stockholm) och Inkonst (Malmö), och i samband med festivaler såsom Impulstanz (Wien), Zürich Moves och Malta Festival (Poznań). Mellan 2012 och 2018 var Gies
programansvarig för masterprogrammet i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola.

Frédéric Gies, Warriors, 2020.
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”I parken kan vad som helst hända. Ibland händer så mycket att hela
världen kantrar. Ibland händer ingenting alls. Det gör inget, vi vill
bara gå dit.”

En utställning med Beatrice
Alemagna och Sara Stridsberg på
Svenska institutet i Paris.

Foto: Marit Roland

I samband med att Svenska institutet i Paris
firar 50 år presenterar Wanås Konst utställningen Vi går till parken med barnboksillustratören Beatrice Alemagna och författaren Sara Stridsberg. En bilderbok med
samma titel av Alemagna och Stridsberg
står i centrum för utställningen. De första
bilderna gjordes på lekplatser i Paris och
utifrån det växte ett samtal fram om frihet
och drömmar och en poetisk berättelse om
lek och vänskap, som innehåller små myror,
storslagna landskap, klibbig sockervadd,

Beatrice Alemagna, ur Vi går till parken

VI GÅR TILL PARKEN

lockande klätterställningar och kittlande
bergochdalbanor. Runt omkring balanserar,
klättar, läser, väntar och vilar barn.
Samarbetet mellan Alemagna och
Stridsberg initierades av Jenny Franke på
Mirando bokförlag. Alemagna och Stridsberg
möttes under några höstdagar på Wanås och
en av skulpturerna som uppmuntrar till lek
är förlaga till en bild i boken. För Wanås
Konst blev besöket en möjlighet att fortsätta
dialogen om bilderböcker som varit en del
av programmet sedan 2011. AH
Utställningen visas på Svenska institutet
i Paris oktober 2021–januari 2022.
2022 reser den till Wanås Konst.

BEATRICE ALEMAGNA (f. 1973, verksam i Paris) gör bilderböcker i olika stilar och tekniker,
såsom akvarell, pastell, krita, penna och collage. I oktober presenterar Svenska institutet i Paris
en utställning curerad av Wanås Konst med originalbilderna från barnboken Vi går till parken av
Alemagna och text av Sara Stridsberg, publicerad av Mirando förlag. Alemagna har publicerat ett
30-tal bilderböcker som översatts till ett 15-tal språk. På svenska finns bl.a. titlarna Sånt som
försvinner (2019), De fem skavankerna (2016) och Lilla stora Boubo (2014). Alemagna har erhållit
flera internationella utmärkelser och nominerats till svenska ALMA-priset fem gånger.

sep–dec

MARIT
ROLAND

MISSA INTE LITTERATURHÖST PÅ WANÅS
– MÖT FÖRFATTARE OCH TA DEL AV UPPLÄSNINGAR!
SE WWW.WANASKONST.SE FÖR MER INFO!

Monumentala men sårbara, så beskriver den norska konstnären Marit
Roland papperskreationerna för utställningen som avslutar säsongen
2021 på Wanås Konst. I sin pågående serie Paper Drawings arbetar Roland
platsspecifikt med abstrakta, skulpturala konstverk där hon tecknar
med papper i stället för på papper. Pappersarken – som annars är ett
underlag som fylls med bläck, blyerts eller kol – får stå i centrum när
Roland skrynklar, virar och viker för att skapa skuggor, linjer och streck
till sköra, tredimensionella teckningar.

”Paper Drawings er forgjengelig og kan ikke
flyttes på i sin helhet. Det kan lages på nytt,
men vil aldri kunne vises identisk på to steder. Etter endt utstilling blir verket resirkulert
og papiret får et nytt liv etter sin tid som kunst.”
– Marit Roland

Marit Roland har tecknat hela sitt liv. När
hon gick sista året på Kunstakademiet i
Trondheim kände hon att hon inte längre
utvecklades och behövde hitta en ny riktning
i sitt konstnärskap. Hon fick syn på pappret
som material när hon skulle plocka ner en
stor teckning och den blev hängande i bara
ett stift och bildade en linje på den annars
tomma väggen. Hennes tvådimensionella
teckning hade förvandlats till en tredimensio-

nell form. Sedan dess har Roland arbetat i
teckningens utvidgade fält med pappret som
enda material och låtit processen bli en väsentlig del av sitt konstnärskap.
Genom att arbeta på nya platser och i
nya rum utmanas Roland ständigt att utveckla
sina metoder för att skapa teckningarna.
Hennes sätt att arbeta kräver minimalt med
utrustning. Materialet och de enstaka verktyg hon använder finns tillgängliga överallt,
något som är viktigt för henne, eftersom hon
vill kunna arbeta med sin konst oavsett hur
förutsättningarna ser ut.
I september kommer Marit Roland till
Wanås Konst för att skapa nya platsspecifika
teckningar i konsthallen.
Malin Gustavsson

_______________________________________________________________________________________________________

MARIT ROLAND (f. 1981, verksam i Oslo) arbetar med tredimensionella, abstrakta och
platsspecifika teckningar i papper. På Wanås Konst presenterar hon sin pågående serie Paper
Drawings där papper skrynklas, viras och viks till skulpturala teckningar. Hon är utbildad
vid Kunstakademiet i Trondheim (2012) och erhöll norska Kulturrådets arbetsstipendium
2014–2015 samt 2017. Hon har tidigare haft flera separatutställningar, bl.a. på Akershus
Kunstsenter i Lillestrøm (2018), Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand (2015) och Kristiansand Kunsthall (2013). Roland är docent vid fakulteten för bildkonst på universitetet i Agder.
Utställningen på Wanås Konst är hennes första i Sverige.

Foto: Mattias Givell

PAPER DRAWINGS
TILLBAKA I SKULPTURPARKEN
Katarina Löfströms glittrande konstverk Open Source (Cinemascope) 
från 2018 slogs i spillror under ett fallande träd. Nu är det återuppfört!
Katarina Löfström ser sina konstverk som
abstrakta målningar av ljus och rörelse och
inspireras av teknik, bildskärmar och filmhistorien. I Open Source (Cinemascope)
använder hon bildformatet Cinemascope i
konstverkets utformning, titel och dimensioner. Konstruktionen består av en metallställning som påminner om utomhusbiografer
och presenterar en skärm av silvriga paljetter som speglar omgivningen, rör sig med
vinden och skapar en ständigt pågående,
föränderlig bild. Redan 2017 arbetade Löfström med samma material för en permanent
utsmyckning på en husfasad i Vallastaden,
Linköping och i Stockholms city ställde hon
ut en version av skulpturen där den speglade
stadens byggnader och trafik.

EN SAMLING SOM FÖRÄNDRAS
MED FOKUS PÅ PROCESS

Vilka konstverk blir permanenta? Kanske
har du liksom många besökare starka minnen av konstverk från tidigare besök som
inte längre finns kvar? Varje år presenteras
nya konstverk i de tillfälliga utställningarna.
Efter utställningarna införlivas något, oftast
ett enda, av konstverken i parken och blir
del av den växande samlingen som omfattar inköp, långlån och depositioner. Ibland
begränsas konstverks utställningstid av
obeständiga materialval – försvinnandet är
inbyggt i verket. De permanenta konstverken går att uppleva under alla säsonger och
gör Wanås till en plats för konst året runt.
AH

KATARINA LÖFSTRÖM (f 1970, verksam i Stockholm) arbetar i sitt konstnärskap med visuella
abstraktioner i rörlig bild och skulpturala installationer. I våras återinvigdes hennes glittrande konst
verk Open Source (Cinemascope) från 2018 i skulpturparken och presenterades parallellt med
videoverk i konsthallen. Löfström har haft separatutställningar på bl.a. Malmö Konsthall (2005),
Uppsala konstmuseum (2008) och Svenska konsulatet i Istanbul (2020). Hon har gjort flera
offentliga gestaltningar, t.ex. för Vallastaden (Linköping), Örebro Konserthus och Helgedalskolan i
Kristianstad. 2019 mottog Löfström Filmformpriset.

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

• 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.
• Risk för fallande träd vid blåst.

PLEASE NOTE!

H Å L L AV S TÅ N D , T VÄT TA H Ä N D E R N A O C H B E H Å L L LU G N E T. TA H A N D OM 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 Y O 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

• Can I touch? Please see instructions by the artwork.
• Visit at your own risk. Kids to 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.
• Beware of falling trees on windy days.

DELA DINA UPPLEVELSER #WANÅSKONST SHARE YOUR EXPERIENCES #WANASKONST

NYA PROJEKT ÖPPNA TILL 7 NOV om inget annat anges
NEW PROJECTS OPEN UNTIL NOV 7 if not stated otherwise
77 In Habit, Isabel & Alfredo Aquilizan i samarbete med/in cooperation with
Wanås Konst Pedagogik (till 29 aug/until Aug 29)
78 Rana Begum, No. 1066 Bricks, 2021
79 Rana Begum, No. 1067 Tiles _S, 2021
80 Rana Begum, No. 1068 Pipes_O, 2021
81 Rana Begum, Watercolours & workshop, (stänger 29 aug/closes Aug 29)
82 Martin Jacobson, Queen of F*cking Everything, 2019
ALLTID I SKULPTURPARKEN ALWAYS IN THE SCULPTURE PARK
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, Orion, 1990
11 Jene Highstein, Grå musssla, 1990
12 Jene Highstein, Horisontal, 1990
13 Gloria Friedmann, Stigma, 1991 (renoveras/renovation)
14 Kari Cavén, Kokapell, 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
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 (26 juni –16 aug/June 26–Aug 16)
43 Jenny Holzer, Wanås Wall, (a: Truisms, b: Erlauf, c: Arno, d: Survival), 2002
44 Marianne Lindberg De Geer, Jag tänker på mig själv, Wanås 2003, 2003 (ljud)
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 #11, 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 (Cinemascope), 2018
76 Latifa Echakhch, Blush, 2018/2019

LYSSNA TILL BARNBOKSPROJEKTEN!LISTEN
TO THE CHILDREN’S BOOKS PROJECT!
1. Fredrik Söderberg & Astrid Trotzig
Den förtrollade parken, 2011
2. Maria Bajt & Jason Diakité
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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ENTRÉ ENTRANCE
Tillgänglighetsanpassad stig Accessible path
Lutning eller liten stig Slope or narrow path
Trappa Staircase

Mer info om besök, service och program på www.wanaskonst.se
Följ oss på Facebook • Dela upplevelsen på Instagram #wanåskonst
Illustrationer Illustrations Jenny Granlund

Wanås Konst stöds av Region Skåne, Kulturrådet, Östra Göinge
kommun, offentliga och privata stiftelser och sponsorer.
Wanås Konst is supported by Region Skåne, Swedish Arts Council,
Östra Göinge municipality, funds & private sponsors.
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