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VANDRANDE KONST

STOCKHOLM (TT) Fem delar, en far varje konstnar.
unga konstniirers reflexFrAn 12 september cirkuleioner kring begreppet och rar de mellan Folkets Hus i
rummet Folkets hus i t te- Iggesund, Sarfker, Ornskaldmat for utstallningen svik, PiteA och Sundsvall .
Norske Lars Rambergs
Konsten och verklighedrygt
' fyra hundra kaffekopten.
par ska under hasten ersatta
Folkets Hus och Rik- ordinarie servis
cafaer i de
sutstAllningar sama_ rbe- Folkets Hus p
utstallningen
tar nar konstnarer frin passerar. Den fikasugne f'Jr
de nordiska landerna stM- valja ut sin favorit och kanna
ler ut i fem Folkets hus.
den personliga laddning som
Utstallningen visas denna finns i ett vardagligt faremfil .
vecka pf Norra Latin i StockJargen Svensson frAn Gateholm och delas sedan i fem borg vill med installationen

Van - ovan tydliggara dagliga
stallningstaganden i maten
manniskor emellan.
Islandska Steina Vasulkas
videofilmer fylls av gnistor,
flammor och blixtar, inspirerade av en smeds arbete.
Joachim Koesters foton tolkar begreppet Folkets hus
med danska agon.
Det fmlandska bidraget,
Thomas Nyqvists m'Jlningar
av raserade monument, for
tanken till ett utbrant Bosnien.
MATS KARISSON/1T
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Vandrande

konst i Folkets hus
STOCKHOLM ('IT)

Fem unga konstnarers reflexionerl : kring
begreppet och rummet
Folkets hus ar temat for ,
utstallningen Ronsten
och verkligheten.
Folkets hus'och Riksutstallningar : samarbetar War konstnarer_ frin
de nordiska-" -Underna
stiller ut i fem Folkets
hus.

Utstillningen-visas' donna
vecka pi Norra Latin-i Stockholm och delis' sedan i fem
delar, en fbr varje konstnar.
Fdn 12 September dirkulerar de mellan Folkets hus i
Iggesund, _ Sotdker, lhnskoldsvik, Pitei och Sundsvall.
Norske Lars Rambergs
drygt fyra hundra kaffekoppar ski under h6sten ersatta
ordinarie servis pi caf6er i de
utstallningen
Folkets hus
passerar. Den fkasugne fir
valja ut sin favorit och kanna
den personliga laddning sour
(inns i ett vardagligt fdremil.

Folkets hus
med danska ogon

Jorgen Svensson ffin Gbteborg vill med installationen
Van - ovan tydliggora dagliga stallningstaganden i m6ten .
manniskor emellan .
Islandska Steina Vasulkas
videofrlmer fylls av gnistor,
flammor och blixtar, inspirerade av en smeds arbete .
Joachim Koesters foton
tolkar begreppet Folkets hus
med danska ogon.
Det finlandska bidraget,
Thomas Nyqvists milningar
av raserade monument, fdr
tanken till ett utbrant Bositien.
Mats Karlsson
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Vandrande
konst
i Folkets Hus

STOCKHOLM (TT)
Fern unga konstnarers reflexloner kring begreppet och rummet Folkets Hus fir temat Cdr
utstgllningen Konsten och verkligheten.
Folkets Hus och Riksutstallningar samarbetar niir konstnhrer friin de nordiska liinderna stiller ut i fern Folkets Hus.
Utstallningen visas denna vecka
p$ Norra Latin i Stockholm och
delis sedan i fern delar, en for
varje konstnar.
Fr$n 12 september cirkulerar de
mellan Folkets Hus i Iggesund,
Sbrfiker, Omskdldsvik, Pitef och
Sundsvall.
'
Norske Leis Rambergs drygt
fyra hundra kaffekoppar ski
under hdsten ersatta ordinarie servis pea caffer i de Folkets Hus
utstallningen passerar.
. Den fikasugne ffir valja ut sin
favorit och kaona den personliga
laddning
firms i ett vardagligt
foremal.
Jorgen Svensson frin Goteborg
vill med installationen Van-ovan
tydliggdra dagliga stallningstaganden i mdten manniskor emel- Ian.
Islandska Steina Vasulkas videofilmer fylls av gnistor, flammor
och blixtar, inspirerade av en
smeds arbete. '
Joachim Koesters foton tolkar
begreppet Folkets Hus med danska Sgon .
Det finlandska bidraget, Thomas Nyqvists m$lningar av raserade monument, for tanken till ett
utbrant Bosnien .
MATS KARLSSON/TT
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Vandrande ~konst i Folkets~hus

p p Fem unga konstnirers re- .
flexioner kring begreppet och
rummet Folkets _huo* temat for
utstaliningen Konsten
., :och verk.
I
ligfieten ..:
Folkets hus ocli;:-RiksutstAllmngar samarbetari'tiir . konstnirer frin de nocdiska-_linderna
staller ut i fem Folkets hus .
Utstallningen = :visas ; -_ denna
vecka pi Norra `Latin- i Stockholmoch delas sedan i femdelar,
en fob r varje konstnar.
FrAn 12 september cirkulerar
de mellan Folkets hus i Iggesund,
SorAker,,Ornskoldsvik ~-P te'J och
Sundsvall.
Norske Lars Rambe gs drygt
fyra hundra kafekoppar; ska under hosten ersitta ordinarie servis pA cafeer i de Folkets hus utstallningen passerar. Den fikasugne,fir vaija ut sin favorit och
kinna den personliga laddning
som finns iett vardagligt foremfil.
Jorgen -Svensson frAn Goteborgvill med installationen Vin ovin tydhggara dagliga stall-

ningstaganden i moten minniskor emellan.
'Islaridska:: Stema Vasulkas_~videofilmer fy11s av gnistor, flam
mor och blixtar, inspirerade aven
smeds arbete.
Joachim Koesters foton~tolkar
begreppet Folkets hus meal: danska ogon.
Det finlandska bidiiageCThomas Nyqvists mAlningar av raserade monument; for. "nken till
ett utbrant Bosnien.
MATS KARLSSON
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Fern unga
konstnarer
ser pa
Folkets hus
0

STOCKHOLM (Tr)

Fern unga konstnarers reflexioner kring begreppet
och rummet Folkets hus
dr temat for utstallningen
Konsten och verkligheten.
Folkets hus och Riksutstallningar samarbetar
nar konstnarer frAn de
nordiska landerna staller
ut i fern Folkets hus.

.Ch
Utstallningen visas denna vecka
p9 Norra Latin i Stockholm
delas sedan. i fen! delar, en fdr
vale konstnar.
FrAn 12 september cirkulerar
de metlan Folkets hus i Iggesund, SorAker, brnskoldsvik,
Pitea och Sundsvall.
Norske Lars Rambergs drygt. I
fyra hundra kaffekoppar ska un, j
der hosten ersatta ordinarie ser-vis p caf6er i de Folkets, hus utstallningen passerar. Den' fika-sugne fAr valja ut sin favorit och
kanna den personliga laddning
som Finns i ett vardagligt fdremdl.
Jorgen Svensson frfin. .Goteborg vill med installationen,Van
- ovan tydliggora dagliga stallningstaganden i moten. manniskor emellan.
Islandska Steina Vasulkas,vi- .
deofilmer fylls av gnistor, flam-,
mor och blixtar, inspirerade av,
en smeds arbete.
Joachim Koesters foton tolkar
begreppet Folkets hus med
danska ogon.
Det finlandska bidraget, Thomas Nyqvists mAlningar av raserade monument, for tanker
till ett utbrant Bosnien:
MATS KARLSSON
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Nor-disk .konst
i Folkets Hus

-STOCKHOLM (TT)
Fem unga konstnirers reltexioner kring begreppet och rummet
Folkets Hus it temat for utstillningen Konsten och verkligheten .
Folkets Hus och Riksutstillningar samarbetar nir konstnirer fr3n de nordiska linderna stiller
ut i fem Folkets Hus.
Utstillningen visas denna vecka
och depi Norra Latin i Stockholm
varje i
en
for
delar,
sedan
i
fem
las
konstnar.
Norske Lars Rambergs drygt fyra
hundra kaffekoppar ska under hosten ersRta ordinarie servis pA cafeer
i de Folkets Hus utstallningen passerar .
JSrgen Svensson frin Goteborg
vill med installationen Vin -ovin
tydliggbra dagliga stallningstagan- .
den i mOten minniskor emellan .
Islandska Steina Vasulkas videofilmer fylls av gnistor, flammor och
blixtar, inspirerade av en smeds ar- i
bete.
Joachim Koesters foton tolkar begreppet Folkets Hus med danska
ogon.
Det finlindska bidraget, Thomas
Nyqvists mflningaf av raserade monument, for tanken till ett utbrant
Mats Karlsson
Bosnien.
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Vandrande
konst
i Folkets: Hus
STOCKHOLM

Fem unga konstnarers -reflexioner. kring begreppet
och rummet Folkets Hus
ar temat for:- utstalin ngen
Konsten och'werkfgheten:
Folkets Hus och Riksutsamarbetar
stagningar
nar konstn#rer frin . de
nordiska landerna staller
ut i fem Folkets Hus.
Utstallciingen ' visas . donna
vecka 04, Norra Latuu s Stockholm och delas sedan i fern de- .
lar, en for varje konstnar. .
Fran 12 september cirkulerar
de mellan Folkets Hus i Iggesund, - Sorfaker, Ornskoldsvik,
Pitefn och Sundsvall.
Norske Lars Rambergs drygt
fyra hundra kaffekoppar ska
under h6sten ersatta ordinarie
servis pi caf6er i de Folkets
Hus utstallningen passerar. Den
fikasugne fir valja ut sin favorit
och kanna den personliga laddning som (inns i ett vardagligt
forem$l .
Jorgen Svensson frdn Goteborg vill mod installationen
Van - ovantydliggora dagliga
stallningstaganden i mbten
manniskor emellan .
Islandska ' Steina Vasulkas
videofilmer fylls av gnistor,
flammor och blixtar, inspirerade av en smeds arbete .
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Vandrande
konst i o

Fem unga konstnarers reflexioner .'
kring begreppet och rummet Folkets _
Hus ar temat for utstallningen Konsten och verkligheten .
Folkets Hus och Riksutstallningar ,:..
samarbetar nir konstnarer frin de
nordiska landerna stiller ut i fem
Folkets Hus .
Utstallningen visas denna vecka
pd Norra Latin i Stockholm och delas sedan ifem delay, en f6r varje .
konstnar.
FrAn 12 september cirkulerar de
mellan Folkets Hus i Iggesund, SBrdker, brnsk6ldsvik, Pited och Sundsvall.
Norske Lars Rambergs drygt fyra
hundra kaffekoppar ska under h6sten ersatta ordinarie servis pd caf6e''
i de Folkets Hus utstallningen passerar. Den fikasugne fdr valja utsin favorit och kanna den personliga laddning som finns i ett vardagligt fSremdl,
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Nordiskt
i stockhol
Det Ar inte bara

det oc $, med Goteborg som satsakordiskt
. Folkets hus
utstallningen Konsten
dPPnade i gir, torsdag
. Platsen ar till och verkligheten sumgor
Stockholm da~
en
Norra Latin i
Sverige, Steina Lars 0. Ramberg, Norge, borjan
j6rgen
Vasulka,
Island,
Joachim Koester,
Thomas Nygvist,Svensson,
Finland, och
f6rhAlla sig till Danmark, staller ut.
Folkets
Uppdraget
Konstnarerna har valt thus, saval ideolog9sktsow bar varit att
medlen fotografi,
barmvagt.
tion och m$leri .
video, film installa_
de tyckas nd
~ngen avgora, pen
mAlet fAr den som
Den sker i ~ksutsta
ser utstallblerade Tom Sandgvist
regi (wed valetaoch Aouren 1lningars
och delas after
er
Stockholmssejouren ~hrt
producenter)
for varj e konstnarsskap
uppi sour
.
few olika enheter, en

Norske konstndien Lars Oivind Ramberg.. Tom Sandgvist frdn Riksutstfillningar och islfindska konsttill konstndrinnan Steind Vasulka`studerar Iggesun& Folkets Hus . Kan det mAnne ge inspiration
Daniel
Bertils).
(Foto:
ncirligastorverk?

men

vanlig tavelutstallnin

Nor disk kons-t
I Igges un
.

-

konstnarens budskap eller provokatioT. .;
..
- anken fir att grundidenfor de
fem -ska vara gemensam men att det
sedan bir fem helt olika utstallningar, sager Annika Ohrner pik
Riksutstillningar .
Temat for utstillningen ar Konsten och verkligheten och med det i
huvudet ska Lars Oivind Ramberg,
Norge, Joachim Koester, Danmark,
Thomas Nyqvist, Finland, Jorgen A
ke pf rorelsens bakgrund .
Svensson, Sverige och islandskan
Den forhoppmngen kan man ha
samVarje konstnar ska ffi sitta
Steina Vasulka forma sin vision.
efter att ha tagit del av den forsta
dessa
- Jag kanner mgen jamnarig
triffen med fem nordiska konst- Than jan egen utstillning och
samtliga
konstnar som bar stillt ut pa nagot
narer som pi tisdagseftermiddagen - fem utstallningar skasedan
FolketsHus sA bara det ir en god antog sig en titt P'a Iggesunds Folkets - I Ph bland annat Iggesundsledning att vara med i projektet, siHus for att samaa intryck infor en folkan under hosten .
ger Jorgen A Svensson .
kommande utstallning i host.
stor
Med
sannolikhet blir det fraga
Vau ban och bans konstnarskolTemautstallningen fir ett samar- om installationer eftersom de flesta - legor kommer fram till om Folkets
av
konstnarerna
ignar
minst
lika
och
mellan
Riksutstallningar
bete
husrorelsens identitet idag kan vi
Folkets husrorelsen och kommer att mycket 3t ljud och uus i rummet som
som besokare to del av i September
itt
egentligt
m3leri.
Det
lar
bli
videoNorrvisas Pfi nhgra Folkets bus i
pa Iggesundsfolkan .
installstioner
dar
hela
rummet
komland och sannolikt Mellansverige .
- Daniel Bertils
for
att
M
fram
mer
att
anvindas
Iggesundsfolkan ir en av de utvalda .

Nfir den unga nordiska utstallnings- ochinspirationslokaler._
konsten i host drag in pii Ig= -. na'
gesunds Folkets Hus it det Inspireras
inte friga om en vanlig
Det som skiber den har utstiillar tavelutstillning.
: Igge- ningen fi-An andra ir att det intesom
fix- och fardig utstillning
sundsbor och andra lntres- en
. I stallet ska konstnirerna
Serade fir rikn8 med att det kommer
1'eta sig inspireras av olika Folkets
blir en annorlunda upple- - Hus-lokaler samt vad detinnebar att
vim konst pA Folkets Hus, med tanvelse.

PRESSMEDDELANDE
a Konsten och verkligheten
- nordisk konst i Folkets Hus
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Inbjudan till press- och forhandsvisning:

En produktion fran Folkets Hus Riksorganisation
och Riksutstallningar 1994 .

F
F
y

Tid:
Plats :

Torsdagen den 1 september 1994 Kl 14 - 17
Norra Latin, Drottninggatan 71 b, Stockholm

I Konsten och verkligheten, medverkar fem nordiska konstnarer:
Norge - Lars O.Ramberg; Sverige - J6rgen Svensson ;
Island - Steina Vasulka; Finland - Thomas Nyqvist
och Danmark - Joachim Koester.
Konsten och verkligheten - nordisk konst i Folkets Hus - f6rhandsvisas pa
Norra Latin i Stockholm for allmanheten 2 - 4 september kl 12 - 17 varje dag.
Konsten och verkligheten blir sedan 5 utstallningar, en for varje konstnarsskap,
och invigningama sker den 12 september i Folkets Hus i Iggesund, S6raker,
Ornsk6ldsvik, Pitea och Sundsvall .
Konstnarerna arbetar med bade rumsrelaterad och idd-baserad konst, med
fotografi, video, film, installationer och maleri. De representerar en kvalificerad
nordisk samtidskonst.
Konstnaremas uppdrag har varit att f6rhalla sig till Folkets Hus, bade ideologiskt
och som till ett fysiskt rum.
Utstallningen framtrader som en annorlunda kommentar till verksamheten i
landets Folkets Hus !
Projektet ar ett samarbete mellan Folkets Hus Riksorganisation, dar Mats-Ake f
Forsberg svarar f6r turnen, och Riksutstallningar, dar Tom Sandqvist
och Annika Ohrner ar producenter .
Valkommen till press- och,,f6rhandsvisningen torsdagen den 1 september
1994 kl 14 - 17.
Vi hoppas att de fem konstnarerna personligen kan narvara .
Ring eller faxa till Riksutstallningar senast tisdagen 30 augusti - om Du/Ni
kommer till pressvisningen . Tel 08 - 644 97 20 Fax 08 - 702 07 39.
F6r ytterligare information :
Berit Nygard
Riksutstallningar
Tel . 08 - 644 97 20
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Mats-Ake Forsberg
Folkets Hus Riksorg .
Tel . 08 - 785 02 40
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Inbjudan till press- och forhandsvisning :

Konsten och verkligheten
- nordisk konst i Folkets Hus
En produktion fran Folkets Hus Riksorganisation
och Riksutstallningar 1994 .
Tid:
Plats:

Torsdagen den 1 september 1994 Kl 14 - 17
Norra Latin, Drottninggatan 71 b, Stockholm

I Konsten och verkligheten, medverkar fem nordiska konstnarer:
Norge - Lars O.Ramberg ; Sverige - J6rgen Svensson ;
Island - Steina Vasulka; Finland - Thomas Nyqvist
och Danmark - Joachim Koester.
Konsten och verkligheten - nordisk konst i Folkets Hus - fdrhandsvisas pa
Norra Latin i Stockholm for allmanheten 2 - 4 september kl 12 - 17 varje dag.
Konsten och verkligheten blir sedan 5 utstallningar, en for varje konstnarsskap,
och invigningarna sker den 12 september i Folkets Hus i Iggesund, S6rAker,
Ornsk6ldsvik, PiteA och Sundsvall.
Konstnarerna arbetar med bAde rumsrelaterad och id6baserad konst, med
fotografi, video, film, installationer och mAleri. De representerar en kvalificerad
nordisk samtidskonst.
Konstnarernas uppdrag har varit att fdrhAlla sig till Folkets Hus, bAde ideologiskt
och som till ett fysiskt rum.
Utstallningen framtrader som en annorlunda kommentar till verksamheten i
landets Folkets Hus !
Projektet ax ett samarbete mellan Folkets Hus Riksorganisation, dar Mats-Ake
Forsberg svarar f6r turnen, och RiksutstAllningar, dar Tom Sandqvist
och Annika Ohrner ar producenter .
VAlkommen till press- ocA f6rhandsvisningen torsdagen den 1 september
1994 kl 14 - 17.
Vi hoppas att de fem konstnarerna personligen kan narvara.
Ring eller faxa till Riksutstallningar senast tisdagen 30 augusti - om Du/Ni
kommer till pressvisningen . Tel 08 - 644 97 20 Fax 08 - 702 07 39.
For ytterligare information :
Berit NygArd
Riksutstallningar
Tel . 08 - 644 97 20

Mats-Ake Forsberg
Folkets Hus Riksorg .
Tel. 08 - 785 02 40
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