
Nord*ska konstnarer
synar Folkets Hus
F em unga nordiska konst-

narers reflektioner kring
begroppet och rummet Fol-
kets Hus, mod fem helt oli-
ka stilar och med varsin ut-
stallning.
Si har konsthosten sett ut i

- ocksi dot - fem olika Fol-
kets Hus i den nordliga hal-
van av Sverige.
Temat for utstallningarna ar "Konsten och
verkligheten" . Den ar producerad i sam-
verkan mellan FHR och Riksutstallningar .

Fern unga konstnarer fran vart och ett
av de fern nordiska landerna engagerades .
till projektet : Joachim Koester, Danmark,
Thomas Nyqvist, Finland, Lars 0 Ram-
berg, Norge, Jorgen Svensson, Sverige,
och Steina Vasulka, Island.
De fick ett tydligt, om an inte avgransat,

uppdrag att forhalla sig med sina konst-
narliga uttrycksmedel till Folkets Hus som
ett bade ideologiskt och fysiskt rum . I
uppdraget ingick sjalvfallet aven att gora
en varsin utstallning .

Projektet borjade i januari med att de
fem konstnarerna reste till Folkets Hus i
Iggesund, Sundsvall och So6ker . Det
blev en upplevelse av manga av Folkets
Hus kannetecken - med allt fran karakta-
ren av ungdomsgard till konferenscenter.

I borjan av september var de tern ut-
stallningarna klara . De forhandsvisades da
i Norra Latin i Stockholm.
- Vi bar lange velat arbeta med den

nordiska konsten, och nu hade vi turen att
mota samma intressen hos folketshusro-
relsen, sa Bengt Skoog, chef for Riksut-
stallningar bl a vid detta tillfalle.
Mats-Ake Forsberg, konstansvarig hos

FHR, kvitterade :
- Det ar en foljd av att vi har en om-

fattande turneverksamhet med omkring
20-talet utstallningar, 200 arrangemang
och 50-talet medverkande Folkets Hus .
Stockholms-publiken, som hittills ar de

enda som sett alla fern utstdllningama
samtidigt, fick se prov pa manga konstnar-
liga stilar och uttryck . Konstnarerna har
arbetat med fotografi, video, film, installa-
tioner och maleri .
o Dansken Joachim Koester var den

minst omsinte - och darfor tankvard - till
Folkets Hus i sitt verk Utan titel . Det be-
star bl a av stora fotografier av forspikade
fonster.
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ViIken mugg ska man to? Konstnarerna Thomas Nyqvist, Finland, Lars 0
Ramberg, Norge, Joachim Koester, Danmark och Jorgen Svensson,
Sverige, samlade kring muggbordet i Norra Latin.

	

BILDER: Bo Elfving

Mats-Ake Forsberg, konstansvarig
funktionar has FHR.

o Finnen Thomas Nyqvist anspelar pa
Folkets Hus som ett ode monument i sina
oljemalningar baserade pa Piranesis av-
bildningar av romerska monument .

o Norrmannen Lars 0 Ramberg har tagit
fasta pa Folkets Hus som motesplats . Han
bar ett norska folkets donera kaffemuggar
och kaffekoppar som under utstallningen
anvands av Folkets Hus egna cafe .

o Svensken Jorgen Svensson delar in
varlden i vanner och ovanner, de som ar
med och de som inte ar det. En katalogi-
sering av saval toaletter som av kaffebord .

o Islandskan Steina Vasulka star for
projektets kanske allra starkaste inslag -
ljud- och videoinstallationen Eldtecken (Py-
roglyphs) . Har formas metallen i en ge-
staltning med bade skonhet och djup .
Direkt efter visningen i Norra Latin

startade turnen. Under hela hosten, fran
vecka 37 i september till vecka 50 i de-
cember, bar de fem utstallningarna turne-
rat till Folkets Hus i Iggesund, Sundsvall,
Soraker, Ornskoldsvik och Pitch .

Varje Folkets Hus har visat utstallnin-
gen under tva veckor, och till slut hade var
och en visat alla fern utstdllningar.
Hur fungerade utstallningarna pa ort

och stalle? Mestadels bra verkar det av de
kommentarer vi hort fran de olika husen
FH-tdningen var ocksa med har Lars 0

Rambergs utstallning var i Pitch Folkets
Hus i slutet av november .
Dar dukade man upp alla hans kaffe-

muggar pa ett stort fyrkantsbord strax intill
kaffeserveringen .

Samtidigt stallde man undan husets
ordinarie kaffekoppar, sa art den
kaffesugne var tvungen att to en av Lars 0
Rambergs muggar (varvid den shale
forsths kunde forse sig med en mugg av
aktningsvard storlek) .

Lars 0 Ramberg gick sjaly omkring och
pratade med kaffedrickarna . Framst om
varfor man valt en viss mugg och for att
prata om vad han menade med sin
utstallning .



Och svar gavs :
- Koppen paminner om dem som finns i

svarf6raldrarnas sommarhus .
- Har haft liknande koppar hemma, och

f6r att kaffet smakade bra i dem .
- Jag tycker om formen .
- Kaffet svalnar i sa fort i den har typen

av kopp .
-Fargen arjattefin .
Vad Lars 0 Ramberg ville med sin

utstallning berauade ban bl a fdr en skol-
klass som kom till Folkets Hus f6r att se
utstallningen och traffa konstnaren .
- Jag uppfattade Folkets Hus som en

m6tesplats, som ett stalle dar man traffar
andra manniskor. Genom kaffemuggarna
ville jag belysa den kvalitet som det inne-
bar att traffas over en kopp kaffe.

- I dagens infonnationssamhalle far vi
veta mycket . Men dar finns ocksa en mansk-
lig kyla som g6r att vi beh6ver m6tesplat-
ser som Folkets Hus i annu h6gre grad .
- I vanliga fall far man studera konst

bakom skyltar dar det star "R6r inte" . Men
bra konst ska vara m6jlig att to pa .
- Brukar man koppama blir man sjaly

en del av konstverket genom att kopparna
ocksa vacker associationer, funderingar och
kanslor, sa Lars Ramberg bl a.

"Konsten och verkligheten" aterkom-
mer pa FHRs turn6plan till h6sten 1995 . 0

Jorgen Eklund

Bli stodmedlem
till Gershedens FH

- Nu ar det h6g tid art bli st6dmedlem
under 1995 i folketshusr6relsens riks-
klenod, Gershedens Folkets Hus pa
Skansen i Stockholm .
Den uppmaningen g6r Ingvar Bogren,

ordf6rande fbr st6df6reningen bakom
Gershedens Folkets Hus .

St6df6reningen bar bildats fbr att sti-
mulera organisationer/f6retag och folk-
r6relser saint dess medlemmar att st6dja
6ppethallande och verksamhet i huset.
Malet ar att sprida kunskap om

Folkets Hus och om arbetarr6relsens
traditioner till egna medlemmar och till
Skansens alla 6vriga bes6kare .
Andelsteckning kan ske av organisa-

tioner och f6retag fbr 100 kronor per
andel .

Enskilt medlemskap kostar 300
kronor per fir (pensionarer 150 kronor
per dr . St6dmedlemskapet berattigar
innehavaren till fri entr6 pa Skansen
under 1995 (och resten av 1994) .
Medlemskorten firms att k6p pa

Skansens arskortsexpedition saint i vakt-

Ingvar Bogren mod Gershedens
Folkets Hus pa Skansen i bak-
grunden. BILD: Jbrgen Eklund
stugan nara Bollnastorget. Dessutom pa
Stockholms Folkets Hus kontor.
Medlemskortet ar en uppskattad

present till era medlemmar och
medarbetare saint ett lampligt tack fbr
insatser under aret .

Tidni*ngsmakare
" Vi s6ker en tidningsmakare som pa halvtid ska vara redakt6r och ansvarig utgivare fbr Tidningen Folkets Hus
(utkommer med sex magasinsnummer per ar) . Redakt6ren ar tidningens enda fasta medarbetare, g6r sjaly reportage
och intervjuer, ar ofta pa resande fot Ever hela landet, men tar ocksa hjalp av Ail? Medias 6vriga joumalister saint av
frilansmedarbetare . Folkets Hus ar officiellt organ fbr Folkets Hus Riksorganisation, FHR, som gett Ail? Media i
uppdrag att framstalla tidningen .
" Den andra halva arbetstiden gar at till att f6resta Ail? Sidverkstad och vara dess allt-i-allo . Ail? Sidverkstad
producerar alla slags informationsmaterial : b6cker, tidningar, nyhetsbrev, broschyrer, affischer, flygblad, osv.
Sidverkstaden kommer att fa ut6kad bemanning under 1995.
Du ska alltsa g6ra tidning "fran ax till limpa", kunna innehallsplanera, skriva, fotografera, redigera, layouta och
scanna bilder.
" Du ska kunna skaffa Ail? Sidverkstad nya uppdrag och svara fbr trycksaksupphandling .
" Du ar god kommunikat6r, intresserad av teknikutveckling och har erfarenhet av tidningsmakaei .
" Du ska ocksa kunna dig hemmastadd inom den socialdemokratiska arbetarrorelsen .
Vi inom Ail? Media arbetar med Mac, Quark Xpress, Photoshop och andra dtp-anknutna program .
Fragor besvaras av nuvarande redakt6ren J6rgen Eklund, te1021-16 14 14, redakt6r Maja Nilsson,
08-700 26 45, och betraffande Sidverkstaden av marknadschef Bo Sahlin, 08-700 26 42 . Fragor r6rande
anstallningsvillkor besvaras av per~onalchef Gun Lundmark, 08-700 26 05.
Ans6kan med meritforteckning, referenser och arbetsprover sands till Ail? Media, 105 60 Stockholm senast
januari . Mark kuvertet "Tidningsmakare" .

AiP Media, en verksamhet inom Socialdemokratiska partistyrelsen, ger varje
vecka ut de bada nyhetstidningama Aktuellt i Politiken och Stockholms
Tidningen saint idetidskriften Tiden och finsksprakiga tidningen Demokraatti.
1 AiP Media ingar aven bildbyra, prenumerationsservicebyra och AiP
Sidverkstad. AiP Media har ett 20-tal medarbetare, som arbetar i modema
lokaler pa Sveavagen 68 i Stockholms city.
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