Middlebury College
Middlebury, VT 05753
July 29, 1983

Steina and Woody Vasulka
Rte 6, Box 100
Santa Fe, New Mexico 87501

Dear Steina and Woody,
Gerry was kind enough to ask you whether or not it might
be
possible
for
you
to
spend
a period of
time here
as
artists/teachers-in-residence,
and you were kind
enough
to
consider the possibility .
In the meantime there was a change of
marching orders here and the available money was spent on another
project .
The money should
be available again in the future,
however, and when it does I will contact you again to
see
if
there is an ay that we can persuade you to leave beautiful Santa
+
Fe for beautiful Vermont .
In the meantime, I wish you all the very best .

Ted Perry

Avtal
Mellan RiksutstOningar, A ena sidan, och Steina Vasulka social security
nr 097-42-3891, Route 6, Box 100, New Mexico 87501, USA, nedan kallad
uppdragstagaren, har denna dag trdffats, f6ljande avtal.
1 §
Uppdragstagaren erhiller och Atager sig att medverkan i utstdIlningen Nordisk konst
pA Folkets Hus, fi-amstdlla konstverk samt upplAta visningsrdtten av detta
till 95-06-30 .
2 §
Till grund f6r uppdraget ligger projektbeskrivning daterad 1993-12-13 .
3 §
Uppdragstagaren ska leverera kort id6f6rslag, men angivande av behov av hjdlp frIn
Riksutstdllningars atelJ6 senast 1994-04-01
samt leverera helt fdrdiga verk senast 1994-08-01 .
4 §
Uppdragstagaren har icke befogenhet an 6verenskomma om fdr Riksutstlillningar
bindande ekonomiska eller andra Ataganden utan Riksutstiillningars skriftliga
medgivande i varje enskilt fall.
Kostnadema fdr resor bestrids av Riksutstdllningar endast i de fall dA Riksutstiffiningar uttryckligen givit uppdrag om resor. Resekostnadsersdtniing och
traktarnenten utgAr enligt allmiint reseavtal .
5 §
F6r uppdraget betalar Riksutstdllningar - om uppdragstagaren i 6vrigt uppfyller detta
avtal - ett totalt arvode om SEK fiortontusen (14.000:-).
Av detta utbetalas 7 000:- dA avtalet ingAs, 7 000:- dA konverket levererats .
Riksutstifllningar erhigger lagstadgade sociala avgifter.
Orn utstdllningen f6rlNngs till h6sten 1995, utbetalas ytterligare visningsersdttning av
Folkets Hus Riksorgnisation.
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6 §
RiksutstiiUningar har - i egenskap av producent fdr sitt projekt och ideellt och
ekonon-Askt huvudansvarig f6r detsamma - hela, beslutanderAtten betrUfande
utstdllningens form och innehAll vid ev meningsskiIjaktigheter mellan parterna men
f6rbinder sig att ut6va denna riitt endast i n6dfall ; likasA har RiksutstdUningar
beslutanderdtten om och nAr utstOningen skall. visas offentligt .
7 §
Om uppdragstagaren inte f6ljer f6revarande avtal - t ex i frAga om uppdragets
innehAR, tidsschema osv - fAr RiksutstOningar frAngA vad som enhgt 5 §
6verenskommits och ev besluta att arvode alt resterande arvode skall innehillas i
avrAkning A RiksutstAllningar fillkommande skadestAnd .
8 §
Tvist om tolkning och tiWUnpning av detta avtal skall. hiinskjutas till Stockholms
tingsrdtt. Svensk lag skall tiUibnpas.
Av detta avtal har tvA exemplar upprattats varav parterna, tagit var sitt.
Stockholm 1994-03-01
RIKSUTSTALLNINGAR

New Mexico 1994-03- 3/

Steina Vasulka
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vi her nu 18tt i n alle fbr :Blag till utstdil ningen Or Fol kets Hus, och iven om de
naturligtvis i h6g3te gred ir "work in progress", 3inder vi dem hdr 3om de 3er ut just
nu. Samtel p8gIr kri ng idel er och praktiske l6sni nger. Det ken dock sikert vare
Yirdefullt fir er att se Yad som ir pI gOng . Vi ir sjilva mygket glade och nbjda med det
fdrslagen . ..
Vi her nu valt Yem som skall formge katelogen och gjort upp en produktionsplan . Hon
hater Keteri no Johan3son och A tycker hon ir duktig - hon her tex . gjort katelogen till
"Codex" som jag tror ni her elli hop . Ketalogen 3kall gO i tryck den 15 augu3ti vil ket
gbr att Kateri no ml3te he allt material den I augu3ti . Siste korrektur dr den 8 augu3ti .
Den 30 aPA ommer vi attspika form och inneh@ll i katalogen, och vi arbeter nu med
att to from underlag . Vi r1knar mod att ca NO svortvita fotografler av verje konstnir§
arbete skall vara med . Fotogrefei ng ken ske pS Ri butstill ni ngar . Ni kanske her egna
fdrsleg pS bilder, och dI behdver A originalfoton den I ougusti . Till Yarje konstnir
tinker A oss an text - fdrutomsedvanligt curriculum vitae . Vi kanske ken hOlle
kontakten och och di3kutere from hur det 3kall so ut under maj . Det ken Yore 38vil en
text 3om ni Ariver sj6lva, 3om n8got Tom eller jag sitter i hop i 3amarbete med er. LOt
o3s tole om det . Deedli ne 10 j uni, med mdjliget till korrigeri nger from till 1 augusti .
Som jag hunnit nimne fbr ett par ay er All vi ock3I girna att n! 3kriyer NO "bray"
till Fol kets Hus (dessa ken Yore 3amma text som i katelogen men m8ste i nte Yore det) .
Den ena texten skell riktas arrengdren, till de personer i Folket3 Hus 3om 3kall to hand
omochfdrmedle ut3tiliningen . Det andre ken rikta3direkt till betraktaren, till den
person 3om kommit till utstillningen . Skriv om ere tanker kring verken 3om ett

direkt tilltal, pI ett enkelt men inte fdrenklande 39tt . H6r ay er om ni bar fr8gor kring
detta . Vi behbver Wen dem till den 10 j uni .
I Katrineholm bade Folkets Hus 3itt Irlige konstm6te i april, som Tom S. och Lars R.
besftte . Det uppstod Ionfrontationer" kri ng Toms presentation av projektet - It oss
beskriya det senare . Ett resultat blev i alle fall att de bus som anmilt 3ig f6r
ut3tdllningen krdyde mer konkret information om utstiliningen, om de 3kulle vara
med . Yi gjorde en text, som jag bifoger hir . De her ock38 dnskemgl om att A
uppbackni ng An os3, det ir de 3om kommer att mdte publi ken och syare W
ut3til I ni nge n i nfdr den. ... Vi kommer arbete en hel del med information, muntligen och
skrifligt i och utenfdr katelogen . Ere "brey" blir en del i det arbetet .
Skickar turn6plan fdr hd3ten, 3om ni 3er ir det i 3tor ut3trdckni ng de hus A be3bkte .
Efter Ketri nehol m her vi till3ammans med Mats-Ake Forsberg bestimt att A
pre3enterer erfarenheterna vid ni3ta Or3 kon3tmbte, fdr att sedan kan3ke kunne A en
turn6 till hd3ten 1995. Tanken ir fortfarande att A kan3e 3kall kunne 38mles i n8n tUp
av seminari um i samband med konstmbtet.
Bifogar tv8 av rit ni nga r na ti II Fol ket3 Hus, de Yi f8tt hitti 113 .
Vi ken vil fortsittni ngsvis Was av under maj fdr att jobba fram ketalog, praktiske
lbsningar av utstill ningen, transport etc . Verken 3kall 3om 3egt vare ho3 os3 till den I
augu3ti - kenske ken n8gon transport ske ev med "verken under armen", 38 att A ev.
ken se3 i bdrjan av fdrste augustiveckan och ordne detaijer ihop? (dock ir jag i Abo
den 4-5 augu3ti) .
Annar3 : Tom arbeter in i juni . Jag ir ledig frIn Riksutstilininger 6 juni - 29 j uli men jag kollar ey po3t/fax, och ken iven n@3 hemma. (Jag fl ytter 5 j uni till ny adre33 ;
Vallvigen 16, 181 42 Lidingd, 08 - 767 71 33. Mitt nuyarande hemnummer ir 08 21 86 82) . Ar bortrest 25 j uni - 17 j uli .

Men A hdrs j u ev i nnan dess 1 Tack igen gott arbete so far! Tom hdlsar 1

I.ItstcHningsplatser f6r nordisk konst h6sten 1994,
adresser och kontaktpersoner
S6rcAkers Folket Hus
Box 44
860 35 SORAKER
Kristina Johansson, tel 060 400 73
Sundsvall Folkets Hus
Esplanaden 29
1) 852 32 SUNDSVALL
Ake Sundstr6m, tel 060 17 17 00
Iggesunds Folkets Hus
Box 55
j 825 21 IGGESUND
Roine Johansson, 0650 221 05
PitecA Folkets Hus
Olof Palmes gata 20
941 28 PITEA
011
Irene Rehnberg, Marianne Bergstr6m, 0911 934 70
Ornsk6ldsvik Folkets Hus
Skogsgatan 44
891 76 Ornsk6ldsvik
Stig Blomqvist, 0660 100 45

Till konstnilrerna
Folkets Hus/nordisict .. .

Detta Ar utstdllningsf6rslagen i deras helhet, som de ser ut just nu - OBS! (Thomas har
givit sitt muntligt, se kompendiet till Folkets Hus)

Skitse til Riksutstallningar No . 1

Kobenhavn 030494

Kaere Annika,
Sorn vi snakkede om da du var i Kbh .
Her er s6 et forste forslag fil et projekt til Riksutstallningar .

:
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Jeg forestiller mig folgende 9-12 af mine fotografier fra serien Set-up (No .2) fra 1992 haengt op p6 vidt
forskellige steder i hele folkets hus, dvs . ogsh pA private kontorer, i modelokaler, i
korridorer og lignende, sAledes at de der faerdes i folkets hus ser fotografierne een
for een og ofte ved en tilf,---Idighed,
mine fotografier af blokerede vinduer heeengt op efter samme princip sorn
hnawnte, dog skal een placeres direkte op af en video monitor . Fotografierne er
Lg_rzmxae, i storrelsesforholdet en til en og har
grundet omst
titlen : Ud n titel (folkets hus) 1994

En videomonitor placeret sammen med et fotografi af et blokeret vindue et sted i
folkets hus hvor mange kommer forbi.PA videomonitoren spiller de samme, to film

uafbrudt under hele, udstillingsforlobet.
Filmene er : Odipus Rex af Pier Pasolini fra. ca . 1966 og Ma cu na ima af Joaquin
de Andrea fra 197C~_
Jeg kan selv aldrig lade vaere med at kikke pA et ta-,ndt fjernsyn og ideen er at den
besogende (beskueren) stopper op, ser et par scener, g6r videre, vender evt .
tilbage, ser yderligere et par scener, g6r vaek igen eller ser evt . hele filmen .
To film plakater, en for hver af filmene,ha--ngt blandt de andre film plakater,og
designet af mig .P6 filimplakaterne fremg6r det at filmene er en del af udstillingen .
Jeg forestiller mig at alle tre dele af mit forslag pA forskellig vis kredser orn forholdet
imellem afsender cg modtager .
De to ovennaevnte film har begge glort et uudsletteligt indtryk p6 mig da jeg s6 dern
for forste og eneste gang i en alder af 12-14 6r. Maerkeligt nok er det i begge film
de forste scener af filmene som gjorde storst indtryk og sorn jeg ogs6 forestiller mig
gengivet p6 plakaten . Det er to film sorn jeg siden ofte har taenkt pA og nu, er de sA
dukket op igen i forbindelse med det her projekt .

Fotografierne af de blokerede vinduer har jeg efterh~nden brugt sorn
repraesentation for en del forskellige betydninger . I denne sammenhc-eng ser jeg
dem som skabende et imaginaert rum .En form for fantasy-space som
korrespondere iswr til folkets hus sorn site, men ogs6 til filmene og de andre
fotografier som er meget informations maettede .

Serien Set-up (No . 2) er inspireret af min egen fascination og fremmedgiorthed ved
~gennemsyn af fotografier fra mit eget liv . En tilstand der har afledt trangen til at
sende denne slags fotografier en form for skaevt blik .
Jeg forestiller mig at fotografierne ha~nger spredt ud i hele folkets hus camoufleret
blandt andre billeder og andre fotografier . PA den mAde vil den blikretning som Setup fotografierne fremprovokere spille op 1mod konteksten (de omkringhaengende
billeder), og signalere at der ikke er en fast position at se fra .
Det var sA den forste skitse og vi kan nu starte en dialog her-fra . Jeg synes som vi
ogsA diskuterede i Kbh . at det kunne vaere en interessant arbejdsprocess . Man
kunne evt. forestille sig at noget af vores brevveksling blev gengivet i kataloget
Jeg har forelobig begraenset problemstillingen afsende /modtager til primaert at
ornhandle min intention i forhold til beskuerens intention, men jeg mener at
problemstillingen er meget central for hele projektet som s6dan, og en
indfaldsvinkel til en dialog kunne vaere at udvide denne problematik til ogsA at
indeholde Folkets hus, Riksutstallningar, dig og Tom .
HAber at alt g6r godt i Stockholm . Hils Tom . Jeg har f6et penge . Gl~eder mig til at
hore fra dig . Skriv sA snart som muligt .

Ka-,rlig hilsen
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DETALJ :
En kafb best~ende av 5 runcle bord, stoler, og et kaffeservise konstrueres . KafL6~en skal Plasseres
i og
delvis istedenfor den eksisterende kafeen i Folkets Hus . Det vil medfolge et g uiv sorn clanner
.
rammen
orn den NYE kaf6en . Det vif ogsj, orn det lar seg 91ore,
medfolge et tak .
I sentrum vil en Iykt/- lanternehus (evt, biktsto[) plasseres .
Huset vil sannsynligvis best& av et virkelig lyktehus fra Husta0vika lp~
i Norge, Det er ogsd
tatt kontakt med Sj6fartsverket i Norrkoping for evt . bruk av tilsvarendeMore-kysten
lyktehus fra Sverige- Huset vil
manipuleres nce men fremdeles 9jenkjennes som et virkelig objekt / rom . Huset vil va'-re
hele kroppen, og vinduene vil wiere stengt for utsikt . Rommet skal va~re mulig i entre, signalrodt pa
for
men kun alene
6n person . Rommet vil kunne best~ av iyd og lys, forh~penllig lydisolett slik
at
andre
ikke skal kunne
forstyrre individet i huset , eller omvendt.
Huset vil bestA avjern, og er demonterbart fil smi kolli- Arbeidstegning vil medfolge . I
Kafdbordene ca. fern i tallet . vil st~i i et felt rundt lyk-tehuset . Avheng! av storrelsen
p6 kaf6en vil disse
bordene utgjore hele kaf6en eller deler av clenBordplatene vil folholde seg formmessig til nce sorn i Off shore-branchen kalles Bulls EyeEn Sirkuler
form med et antall soner symmetrisk om midten. Bulls Eye er ogsA navnet
pA
den
opliske
linsen
som
benyttes i lyktehuset . Bordtegningene vil danne en intetferens mellom to slike
sirKelformer
(
som
nz~r
to steiner Kastes i et 1jern, ved siden av hverandre. Sirklene vil
clanne et eget og et felles monster med
denandre) . Hvertbordgirderforplasstilminsttopersoner . 2
Kaffeserviset er beregnet W ca. 64 stk kaffekopper med skiler til,
Serviset vil bz~ere samme target som lanternene - signal gronn og signalrod, Noen t:A
viI ogsd v~ere
svarte Serviset kan muiigviF, formes etter iyktens Attekant .
Storrelsen vil kunne variere fra kopp til kopp . Forsklellige karakterer for
hver kopp , for hvert fndivid. (De
forste kafte- kanner kjent fra vestlig Kultur ble laget i 1667 og fikk
navnet
"Lantern Pot" etter sin form og
status) .
Gulvet vil ideelt bestA av en myk matte i et nesten klebrig materiale .Stoler og bcrd utf
ores i et rimelig
materiaie f.eks. svelset StAl, gummi og respatex . All i samme fargeverden : rod , soil og
gronn .

Kat6en skal kunne brukes som alk-tuell kaf6 i den perioden hvor utstillingen besoker Huset.
En liten " i " skal produseres sorn en lysreklarre og plasseres utenfor Folkets
Hus, Det er el poeng at
denne bokstaven plasseres sammen med det opprinnelige FOLKETS HUS- lysskiltet,
Bokstaven vil
lyse rodt og ha et blink eller clip som et ordinart fyr. I -en vil v~ere ca. to meter hoy
og bruke 220
Volt.elektrisk spenning . 3
.,
i en vil fungere som skulptur og sorn inform asjonski It. (a(likevel er den alts,~ selv
utentor .

se vedlegg I :tegning av 1,,Iktehus
2 se vedlegg 2 : skisse
av borciplate
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UNG NORDISK KONST PA FOLKETS HUS
En sammanfattning av Jbrgen A Svenssons bidrag

De premisser och intentioner som projektet "Ung nordisk konst pa folkets hus" rymmer
och som jag som deltagande konstn~r haft att 'Ibrh a'Ha mig till, har varit sv'~ra att hantera.
Beroencle pA att de till stora delar ~r ombjliga . Mitt bidrag till proJektet har cli~rfbr utformats
som ett arbetet cl& utg~ngspunkten har varit att hitta de fbr sammanhanget mest
grundl~iggancle frc~gestallningarna. Det har fbr mig handlat mindre orn att fbrsbka spegla
n,Agon samtld eller vad som & Folkets Hus identitet . Utan mera se p'~ st~Allningstaganclet
och engagemanget som ett fenomen i sig och som en b1dragande orsak till upphovet av
Folkets Hus . Ur vissa aspekter & det en reducering av ~imnet, men sarnticligt en vidgning
eftersom clet berbr fbretee!ser som inte '~r specifika I'br Folkets Hus .
Folkets Hus historia ~r en del av albetarrbrelsens h ;~storia . Och i mina fbrberedelser infbr
projektet, har jag pratat med olika fbretr,~dare fbr arbetarrbrelsen . Av dessa sarntal har jag
fbrstAtt att den diskussion som nu pagar inom bland annat det socialdemokratiska partiet,
och som handlar om att kunna ers~iLta ett seende och en hftllnlng som till stora delar Lr
baserat pA ett samh~ille som vi inte 1,~ngre k~inner, med ett annat, innehAller problem som
delas av Folkets Hus . Ett av problernen ~ir att kraven pA stbrre bppenhet och tolerans sk'a
samsas med kraven pA starkare och tydligare stc~!Iningstaganden . Fbr Folkets Hus del har
denna process bland annat inneburit fb,,sbk att hitta en plattform, som i mindre grad eller
inte alis, kan fbrknippas med traditionell politis .~ ver.ksamhet .
Fbr de rn(-~nskliga relationerna ~r st~llningstagandet och engagemanget k~ngt ifra- n
.
oproblematiskt. I st~~!!ningstagandet finns formeringen av ett j ag och du,
och dom . I
engagernanget finns alltid risken fbr en clogmatik med dess mbjligheter att fbr,'dndra jag
och Du till medlem och oppositionell, v,~n och ov~,n, god och ond .
vI

Eftersom behovet av tillhbrighet och v;~nskap ~r utpr~iglat hos m .inniskan handlar de
rn,~nskliga relationerna mycket om att pei'la in hurvida clet ~r medspelare eller motspeiare
hon har att gbra med . Fbr den rn .~nniska som inte tlilfreclst,~Iler behovet genom att byla
(~slkt utifr(ftn vilka hon m6ter, blir betyclelsen av kontakten med liktc'-'.', nkande stbrre . Hur
betyclelsefull kontakten C"ir, beror i sin tur p~ vilka fragest~~Ilning2r som st~~Ilningstagandet
avser .
De olika intresseorganisationer som v,~xte fram i slutet av fbrra '~Irhundradet och sorn kom
att utg6ra den samlade arbetarrbrelsen, drev naturlictvis sina speciflika fragor med
vetskapen om sttyrkan i att vara organiserad . Denna inslkt ~r 'Idag sJ,~!vk!ar fbr oss, och hair
bland annat bidragit till att Sverige ~anske ~r det mest genomorcaniserade landet i
v,~rlden . Detta ~ir Intressant sig . Men intressantare finner jag de fr~gest,~Ilningar sorn
berbr ;~mnet utifrAn en diskussion kring vilka olffer och villka fbi-tJitinster som finns i
tillhbrigheten. Och vilket pris jag f~r beta ;a fbr att vara en engagerad rn~inniska .
I

Mitt bidrag till konstprojektet "Ung nordisk konst pft Folkets Hus" handlar om att dessa
frAgest,-Allningar . Men formade en enkel och tillspetsad situation . Bidragets inneh~ll ~.r
1,'~ttbegripligt men dess sy'lLe kommer fbr betraktaren att vara sv~rare att fbrstL
1

Det hela bygger pcA en "kampanj fbr ett st~!Ilningstagancle dc~r alternativen ugbrs av de tvA
rubrikerna VAN, OVAN . "Kampanjen" kommer att gestaltas pa olika s"~tt, och bes~karna
pA Folkets Hus kommer att konfronteras med den p,~ o~ika sta'Hen okalerna .
-11

I

Eftersom de Folkets Hus som c~ir aktuella fbr utst,'AlInIngen ~ven fungerar som biograf C;~ r
ocks,A fbrhoppningen att en film ska kunna spelas in kring samma tema, som en del av
"kampanjen" . Filmen som c;~ r cirka fem minuter lAng ska visas mellan reklamen och den
riktiga filmen . Det ska fbr betraktaren vara oklart hurvida det -~r reklamen som fortsc~tter
eller om det ;dr den rlktiga filmen som har bbrjat . Det ska dock vara uppenbart att filmen
n~got sc;~tt stAr i relation till det bvriga materialet som visas i lokalerna

pc~

FILM AV JORGEN A SVENSSON I SAMBAND MED KONSTPROJEKTET
UNG NORDISK KONST I FOLKETS HUS

SYNOPS
En man vaknar t1d1gt en sommarmorgon . Han ~ter frukost, fbr att d,~refter rusa ut till sin bil .
Med sig har han en packe affischer (som ~r utformade som en namnlista cl,~r de tvA
rubrikerna VAN och OVAN utgbr alternativen fbr ett mbj*llgt val) .
Mannen k6r ut fr;ftn det lilla villaomr~det cl,;~r han bor. Han 1,~gger sina trycksaker i
breviAdor och satter upp dom pA olika anslagstavlor och v~~ggar. Under fiden han ~ir
sysselsatt med sin uppgift passerar och mbter han olika m~nnfskor som i sin tur ;Ar
sysselsatta med andra gbremN . Mannen ;~r dock allfbr upptagen fbr att se, -An mindre tala
med dessa m~inniskor . Efter avklarat v,~rv ~terv~inder han till sitt hem, car han kokar sig en
kopp kaffe som han dricker medan han tittar ut genom kbksfbnster.
AKTORER
Mannen - 30-40 ar . Intellektuellt utseende. Kladd i Jeans, rutig skJorta med en T-shirt
under.
Aldre man - 60-75 ~~r. Enkelt kl,~dcl. B~r pA tidning och post,
Ung man - 18-25 ~ftr . Normait utseende . Bar bverkroPp .
Ung Kvinna - 18-25 ~r . Normalt utseence . Bar bverkropp .
Aldre kvinna - 50-65 ~r . Sommarkic"Add . Bar p~A en kaffebricka .
L 'ten flicka - 3-5 ra"Ir. Kl~~nnfflg . H~ller en ~4w~-leksak sina h .~nder .
P
I

1

Tre kvinnor - 18-3 :5)

'~

r . Badar (Ev . nakna)

MILJO
Litet samh~ilie - lantligt .

BILDMANUS
1 . Gryning . Oversiktsbilder over ett sovande villaon-ir"de
. Sl,~ngda och bverg'vna leksaker
Ca
i tr~dg .Ardarna . NLren tir tyst . En f,~gel p~ en g,-en . grAset vajar stilla i morgonbrisen .
2 . Sakta kamera~kning 1,~ngs med en rachuslanga . Aterh .~llen, lugn, suggestiv
bakgrundsmusik .
3 . Sakta kamera,~kning mot ett av av husen i omrc~det . N~ir hela huset fokuserats av
kameran stannar bilden . Samtldlgt hors en v,~ckarklocka . Man hbr att n~gon g~r upp ur en
s,~ng, gAr pA toaletten, kl,~r pA sig .
4 . Kameran inne

1

huset. Sveper bver prydnadsfdrem,11 och fotografier . Under hela t1den

hbrs lj'udet av att nAgon h,~Iler p~i att gbra sig i ordning .
5. En man kommer nerfbr trappan och g,~r in i kbket .
6. Mannen s~itter p,~ kaffe och tar fram sm6r och ipAl,;~gg ur kylsk.~pet, sk~ir upp brbd . Alit
sker raskt utan att verka stressigt .
7 . Mannen dricker sitt kaffe och c~ter sin smbrgAs.
8 . Kameran placerad utanfbr vid ena hbrnet av huset, riktad mot bilen . Man hbr skrammel
av koppar och disk, kl,'~der som sc;~ tts p,~, nycklar som rasslar, en dbrr som bppnas och sl'~r
igen . Kameran c~ir fortfarande rIktad mot bilen med ena husgaveln synlig i blldkanten .
Mannen blir synlig bild fbrst n~ir han g~r mot bilen . Oppnar bildbrren .
1

9 . Kameran inne i bilen, placerad I~gt vid golvet pA passagerarsidan och rlktad upp6t mot
mannen sorn s~tter sig . Samtjdigt sorn han sc;~ tter sig sl,;Anger han en bunt med affischer
i A3 format 0 passargerarsican
10 . Mannen startar bilen och backar.
11 . Kameran placerad utanfbr och en bit framfbr den backande bilen . Nc~r bilen backat ut
frc~n parkeringen kdr den fram och fbrbi kameran ut ur bild .
12 . Bilder inne i bilen varvade med bilder d,'~r man ser bilen kbra Igenom landskapet .
13 . Bilen kommer kbrande och stannar framl'br en rad av brev!,tdcr . Mannen vevar ner
rutan och stoppar ner en affisch i varje brevl8da . Han kbr sedan vicare med en rivstart .
14 . Bilen kommer fram till en liten korsning . D,~r den stannar. Mannen i bilen tittar om det
kommer nc-'lgra andra bilar . Vid korsningen stAr en Lldre man som h,~mtat sin ficning och
post .
1 S . N~irbild pA den ;dldre mannnens ansikte . Man hbr bilen far iv~ig och man fbljer den i
16 . Kameran placerad vid v~iggrenen . Bilen far snabbt fbrbi . GrLset vajar till .
17 . N,~rblld ip~ ansiktet av en ung kvinna som ligger pA marken . Hon tl',Ia r rakt upp pA den
hka unge man som s~inker sitt huvud ner mot hennes I~ippar fbr att kyssa' henne. B,~da
rycker till och tittar upp pa den bil sorn tv~irnitat en bit ifrAn dem .
18 . Bilen har stannat framfbr en gammal anslagstavla sorn ~ir placerad vid v'~gkanten .
Mannen gar ur bilen med en allIsch i ena hancen och en hLftpistol den andra . Kameran
stAr
motsatta sican av v~gen .
I

pc~

19 . Det unga Pal et I :gger och laktar vad mannen gbr . De har bAda bat bverkropp .
20 . N~irblld pA mannens ansikte n,~r han h,~ftar upp affischen . Han ~~r mycket svettig .
Kameran ~ker sakta bakom mannens nacke . Fortfarande mycket n~ira . Kommer fram pA
andra sidan, cl& man i bild ser mannen skj'u+La fast den sista klammern . Affischen zomas
in .
21 . Bild pA det unga paret samtIcigt som man hbr bildbrren sl~r igen .
22 . Bilen kbr lv,~g,

23 . Kameran placerad vid v~~gkanten . Mittemct st.~r ett rbtt gammalt hus med dbrren
bppen . Bilen kbr fbrbi framfbr kameran . En kvinna kommer ut genom dbrren med en
kaffebricka och placerar den p~ ett tr,~dgkdsbord. S~itter sig ned pA en stol .
24. Bild pA mannen inne

1

bilen . Stereon pA hbg volym . Klassisk musik

25 . Bilen stannar fram'Ibr en brevlAda d,~r det ocksA stAr en liten flicka . Mannen gbr som
tiidigare . Vevar ner rutan och stoppar i en affisch i brevlAdan, utan att sc~ga n6got till
flickan .
I

26 . Tre kvinnor badar. De skrattar och ~ir upplivade . De filmas pcA avst6nd fr6n vattnet mot
stranden . Ovanfbr gAr en v,;Ag cl,;~r mannen med sin bil k6r f6rbi .
27. Bilen kbr in PA parkeringen framfbr garaget . Mannen g,~r ur . Samma kameravinkel
som tidigare (punkt 8) .
28 . Mannen tar av sig sina kl~ider hallen . GAr in i kbket .
1

29. Sc;~tter pcA kaffe . Tar fram en kopp . Samma kamaravinkel som tidigare (se punkt 6)
30. Mannen sitter och dricker kaffe medan han fittar ut genom kbksfbnstret . Samma
kameravinkel sorn ticigare (se punkt 7)
SLUT

Nu till Folkets Hus-utst,'illningen .
Jag skrev i mitt f6rra. brev aft jag tyckte aft intentionerna kring projektet kcAndes svAra och
om6jliga aft hantera. Kanske ;Ar det s;A aft jag tagit uppgiften pcA alltfbr stort allvar . Att jag
pc~ nAgot sdtt vill f6r mycket. Eft vanligt fel.
Eller scA 5r det eff om6jligt projekt. Vilket i konstsammanhang inte beh6ver vara negativt . Vi
fcAr helt enkelt vc;inta och se . Mina Ar som verksam konstn-`Ar har 1.~rt mig aft man i ett
initialskede ska vara ytterst f6rsiktig med omd6mmen . En regel brukar vara aft de id6er
som k5nns helt vattensc;ikra brukar sjunka som grcAsten . Medan de brc;ickligaste kan segla
riktigt stiligt.
Som jag tidigare sagt, utg .Ar mitt bidrag frAn enkla och i sammanhanget f6r mig
gruncll~iggande frcAgest.;illningar . N,;dmligen problemen kring stcUningstagandet och
engagemanget .
Jag tc~nkte bygga min utstcHning pcA begreppen "Win" och "ovan" . Jag har ticligare anvant
termen "kampanj" som beskrivning p.A min utstallning . Jag vet inte om detta C'Ir en sc;irskilt
bra beteckning pcA vad jag kommer aft g6ra . Jag tycker kanske att ordet "utstallning"
passar bc; ittre .
Tankarna kring valet av begreppen har jag ju tidigare skrivit orn och beh6ver scAledes inte
gcA in pcA har. Vad som ;And.A kan scAgas & att en starkt bidragande orsak till valet av dessa
begrepp & dels ordens symboliska v5rde nc~ir det g5ller diskussionen om mtinniskosyn . En
diskussion som ju i h6gsta grad cAr ideologisk . Men ockscA aft orden C~r av den typen som
man pcA reklamspr;Ak kallar "stopper" . Det vill stiga ord som C~ir scA laddade att de fcAr folk att
titta. Samtidigt cir en ambition att de saker jag staller ut ska smc"Ilta in i milj6n . De ska vara,
m6jliga.
Med stora reservationer, kommer mitt bidrag till utst,;Allningen aft inneh.Alla fbljande
verk/saker.
I

TvA f5rgbrodderade tavlor, f6restdllande en namninsamling .
NcAgra diplom.
NAgra, rader av begagnade skor
Ett par uppsc~ttningar av orden "v5n" och Tv;~n", att stitta pcA de offentliga toaletterna .
TvcA anslagstavlor av Tretex-skiva, klc~dda med vav .
Ett antal bortsstativ i plexiglas. S.Adana som man brukar placera pA restauranger f6r aft
presentera. menyn eller f6r att visa reklam .
Filmen. Som jag kc;inner c;ir viktig att g6ra. Vi mAste fixa det pcA ncAgot
lust f6r hela det projektet .

sc;~tt .

K~inner en stor

Det var det hela. Men som sagt mycket har ;~nnu inte riktigt tagit form ;~n . Sviktar bland
annat hurvida kanske frAgest5llningen "vc;in" - "ov5n" tir alltfbr enkel . Aft den inte leder
betraktaren vidare . Inte tillrc;ickligt tvetydig f6r att vacka nyfikenhet . Samtidigl ar det ju
denna mycket naiva enkelhet som jag vill ska vara ryggraden i mitt arbete . Aven hc;ir fcAr vi
v5l se vad som Ninder. Men nu har Ni i alla fall ncAgot att presentera f6r Folkets Husmc;inniskorna . Om dom blir lugna av detta c;~ r det vtfl bra.
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Turneplan f6r utstAliningen Konsten och verkligheten - nordisk konst
i Folkets Hus, h6sten 1994
av Mats-Ake Forsberg
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hdr kommer sA utlovad information om utstdllningen med nordiska
konstndrer till h6sten . Vi ser fram emot samarbetet, och en som vi
tror, fin utstdllning!
Efter m6tet i Katrineholm kom vi tillsammans med Mats-Ake Forsberg
6verens om att g6ra en turn6 i h6st med de hus som anmdlt sitt
intresse . Vi kan sedan presentera och ventilera erfarenheterna
tillsammans vid ndsta Ars konstkonferens .
Vi ctir glada 6ver konstndrernas fina id6er, som vi beskri -v'er har,
och hoppas att ni skall tycka om dem ocks& . men det finns sakert
frAgor och synpunkter vad gdller turn&n och dven av praktisk art
kring sjalva utstdllningarna . idmfbr turn6plan och
projektbeskrivning med era 6vriga program under h6sten, sh att
allt fungerar .
Vi skulle beh6va era eventuella synpunkter f6re maj manads
utgAng - liksom ritningar pA era lokaler, om ni inte redan sdnt
dem .
Skickar ocksA ett urklipp frAn vArt bes6k i Iggesund till er som
inte sett det!
MAnga hdlsningar
Annika 6hrner
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KONSTEN OCH VERKLIGHETEN
Nordisk konst i Folkets Hus

94 05 09

Till arrang6rerna i deltagande Folkets Hus
Till h6sten inleds ett ovanligt konstprojekt. Fern nordiska konsmdrer har fAtt i
uppdrag att f6rhAlla sig till Folkets Hus som bAde ideologiskt och fysiskt rum. I fem
utstifllningar skall de turnera runt i husen, som vart och ett visar en konstnar i tvA
veckor . .Joachim Koester (Danmark), Thomas Nyqvist (Finland), Lars Owind
Ramberg (Norge), J6rgen A Svensson (Sverige) och Steina Vasulka, (Island) Nr de
konstn5rer som har valts ut.

HAr f61jer en kort beskrivning av de Wer som konstn5rerna har presenterat f6r
utstaRningen, dags dato. I korthet presenteras dels konstridremas tankegAngar, dels
vad de fysiskt faktiskt planerar att visa. Den konstniirliga processen Nr i gAng, och det
ar fullt m6jligt att de i augusti, dA deras verk skall vara klara, f6rdndrat sina
utstiillningar nigot. Det Nr alltsA forfarande m6jligt ocksA f6r de deltagande Folkets
Hus att ha frAgor och synpunkter pA fdrslagen och deras praktiska, aspekter.
Konstn5rema har ocksA fdr sitt arbete behov att snarast M ritningar pA lokalerna.

Vad gdller konstn5xemas tankegAngar och Wer kommer vi presentera, dem mer
utf6rligt n5r arbetet kommit Idngre och verken dr klara. Det kommer ske muntligt
och i brev och katalog . Redan nu f6rmedlar gdrna. RiksutstAllningar frdgor och
synpunkter till och fr&n konstndrerna, som vi ber M oss tillsdnt om det ej redan skett.

Nordisk konst pi Folkets Hus
Projektet gAr i korthet ut pA att s6ka finna en m6jlig plattform fdr en dialog mellan
sarntidskonsten och det speciella rum som Folkets Hus utg6r. Konstndrema fAr ett
sdreget tillffile att m6ta en ny publik, fj&Tan fi-An galleriet eller museet. Publiken
erbjuds kvalificerad nordisk samtidskonst och Folkets Hus fAr konstridremas
annorlunda kommentar till den egna. verksamheten. Projektet 5r ett samarbete med
Folkets Hus Riksorganisation och Riksutstdllningar, syftar dven till att utveckla en f6r
sammanhanget ny utst5llningsforrrL

I februari 1994 deltog konstndrema och utstAllningsarrang6rerna i en tvA dagars
studieresa. till Folkets Hus i Iggesund, Hudiksvall, S6rAker och Sundsvall. Tanken var
att f6rutsiittningsl6st unders6ka husens identitet, funktion och ideologier samt att fA
kontakt med de mAnniskor som arbetar ddr och som. senare skall ta emot
utstdllningarna och arbeta med den lokala publiken .

De fern konstndrerna arbetar med bAde rurnsrelaterad och id6baserad konst, med
fotografi, video, film, installationer och mAleri.
Joachim Koester, ar f6dd 1962, bor i K6penhamn och har gAtt Konstakademin ddr.
Han planerar fdr projektet att visa ett tiotal f6tografier i de olika rummen i huset, i
m6teslokalerna, pA kontoret, i korridorema. Han vill att betraktaren skall st6ta pA
dem som av en tillfdllighet . NAgra av dem dr ur en serie ("Set-Up") som han gjorde
inspirerad av sin egen facination och fr&fflingsskap inf6r bilder, vanliga
arnat6rfotografier han sjdlv tagit under sitt liv. Andra bilder Rr f6tografier av
f6rspikade f6nster, ett motiv han anviint i flera sammanhang. I Folkets-Husprojektet
Nr hans tanke att de ska skapar ett imagin5rt rum, genorn att visa en sluten
6ppning/sluten bild, som en kontrast till de andra f6tografierna och filmema i hans
utstiillning, som. dr sA mdttade med uttryck och information.
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Han tdnker sig dlirfill att en video skall gA non-sto-p med tvA filmer (av Pasolini och
Joaquin de Andrea). "Dessa filmer gjorde en outplAnligt intryck pA mej dA jag sAg
dern f6r f6rsta och enda gAngen ndr jag var 12-14 Ar, sArskilt de fdrsta scenerna. Jag
kan sjAlv aldrig Uta. bli an titta pA en TV som 5r pA och tanken ar an den bes6kande,
betraktaren, stannar upp, ser en par scener, gAr vidare, kanske vqnder tillbaka, ser
ytterligare ett par scener, gAr vidare igen eller kanske ser hela filmen."

TVA

filmaffischer formgivna av konstndren sorn annonser av filmema, vill han placera i
lokalerna tillsammans med de vanliga filmaffischema. Joachim Koesters W ar att
alla tre delar i hans projekt (fotografierna, videofilmerna, affischerna) r6r
f6rhAllandet mellan "avs1indare" och "mottagare" av en konstverk.

Thomas Nyqvist som bor och arbetar i Helsingsfors, har i sin mAleri under den
senaste tiden engagerats i konstndren och 1700-talsgrafikem Piranesis gestaltningar
av ffingelsehAlor och monument som fallit i ruiner. F6r Folkets Hus-projektet planerar
han att visa mAlningar, sorn tillf6r dessa motiv en aspekt sorn handlar orn hans egen
uppvdxt pA en mindre fabriksort utanf6r BorgA i Finland. Orten ar Und f6r sin starka
f6ranlaing i arbetarr6relsen och dess roll i det finska inb6rdeskriget 1918 .
Thomas Nyqvist f6reslAr att hans utsWIning ska bestA av 5-6 oliemilningar som han
gdma vill hdnger tillsarnmans i en ldrnpligt: rum. Av dern ar en av mycket stort
format, ca 190 x 250 cm.

Lars (1yvind Ramberg planerar (inspirerad bl a av en kaffetermos han fick se i
Iggesunds Folket Hus!) en installation sorn ser ut sorn ett kaf6, ett offendigt rum i
det offendiga rummet fdr det privata sarntalet och kommunikationen 6ver en kopp
kaffe, kanske "blodet" i det "kommunikativa blodomloppet" pA Folkets Hus.
Installationen gr kanske utstMIningens st6rsta, men vi tror att den skall kunna fA plats
och h6r &ma husens synpunkter om detta.
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Den bestAr dels av ett litet lykthus/lanterna helt r6tt, som skall vara m6jligt att gA in
i f6r en enda person (pA bredaste stOet ca 200cm i diam . , h6id ca 320

CM .

I

rummet skall man kunna uppleva Ijus och Ijus - men detta skall vara isolerat sA att
inget sldpps ut utanf6r rummet. Huset dr av j5M med demonterbart till smA kolh.
Ddrtill vill han g6ra fem smA kaf6bord fdr tvA, med tillh6rande stolar. Kaf6et kan
under utstdllningen anvdndas som Folkets Hus ordinarie kaM - helt ersAtta det eller
utg6ra en del av det, beroende pA hur stort det gr - under utstallningsperioden .
Man kan alltsd stdlla undan nAgra av de vanliga fikaborden f6r att fA
plats med Rambergs utstallning. Han tdnker sig iiven producera en kaffeservis med
64 delar - och pAminner oss om, att den f6rsta kaffekanna viistvNrldens kultur kiinner
till fick namnet "Lantern Pot" efter sin form och funktion!!

J6rgen A Svensson, f6dd i Vdrmland och boende i Partille, arbetar med en W
baserad pA en "valkarnpanj", ddr valalternativen stAr mellan "vAn" och "ovdn" .
J6rgen s1criver : T& de miinskliga relationerna Ar st9lningstagandet och
engagemanget lAngt ifrAn oproblematiskt . I stdllningstagandet finns formeringen av
ett jag och du, vi och dom. I engagemanget finns alltid risken f6r en dogmatik med
dess m6jligheter att f6rdndra jag och Du till medlem och oppositionell, van och ovdn,
god och ond."
"Karnpanjen" kommer att gestaltas pA olika sdn, och bes6kama pA Folkets Hus
kommer att konfronteras med den pi skilda stdllen i lokalerna. J6rgen vill, om det
visar sig praktiskt genomf6rbart, dels g6ra en film. Vi unders6ker nu om filmen kan
finansieras och ocksA vilka tekniska m6jligheter det finns pA husen att visa den, om
det kan bli en biograffilm eller video .
J6rgen skall ddrtill g6ra nAgra f6rernAl och bilder som skall placeras pa
olika hAll i lokalema och mer eller mindre smiilta in i milj6n. De ar ocksA alla
kopplade till "valkampanjen" Sorn han Vinker det sig just nu, r6r det sig om fd1jande:
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TvA tavlor, "broderade" med fdrg, fdrestifflande en namninsamling . NAgra diplom
NAgra rader av begagnade skor. Ett par uppsdttningar av orden "vdn" och "ovdn",
som sdttes pA de offentliga. toaletternas d6rrar 6ver dam- och herrskylten .. TvA
anslagstavlor av Tretex-skiva, khidda med vdv . Ett antal bordsstativ i plexiglas,
sAdana som man brukar placera pA restauranger f6r att presentera menyn eller g6ra
reklam fdr nigot. J6rgen reserverar sig f6r att det kan f6randra sig innan
utstiillningen dr klar.

Steina Vasulka h6r till den internationella videokonstens kdnda namn. Hon f6ddes
pA Island 1940, gick pA musikkonservatoriet i Prag och b6~ade spela in Islands
symfoniorkester 1964 . Vasulka, som nu bor och arbetar i Santa Fe i USA, har sedan
1960-talet arbetat med bl.a. experimentell elektronisk musik och videokonst. Ofta g6r
hon installationer med flera monitorer och med Ijud.
P& Folkets Hus v51jer hon att visa tvA videofilmer sorn bdgge fdrhAller sig till Folkets
Hus sorn ideologisk plats och fysiskt rum. Hon hAller pA att arbeta med dem nu, och
dr annu lite f6rtegen om innehAllet. De skall visas sarntidiz i tvA videogwarater som
"ackompanjerar" varandra . Steina tog djupt intryck av resan i Folkets Hus, i
synnerhet de arbete hon sAg man gjorde med ungdomar.
Kanske man kan ordna nAgot arbete med barn och ungdom som fAr "svara" pa
Steinas video? Hur skulle man mer kunna arbeta aktivt med utstMIningama? LAt oss
diskutera det vidare - h6r g5ma av er med f6rslag .
Annika Ohmer
Utstallningsfakta
KONSTEN OCH VERKLIGBETEN
Nordisk konst i Folkets Hus, samarbete mellan Folkets Hus Riksorganisation och
RiksutstOningar. Projektledare Tom Sandqvist och Annika Ohmer, Riksutstdllningar .
Turn6 Mats-Ake Forsberg, Folkets Hus Riksorganisation, tel 08-785 02 40.
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Steina Vasulka
Route 6
Box 100
Santa Fe
New Mexico 87501
USA

Dear Steina Vasulka
I really hope you know Swedish, because most of this letter will be in that
language. Please, call if trouble.
Yes, this is an invitation to take part in a touring exhibition in Sweden
beginning next fall. There will actually be five (5) exhibitions by five Nordic
artists (j6rgen Svensson from Sweden, Lars byvind Ramberg from Norway,
Pekka Nevalainen from Finland, Joachim Koester from Denmark and
hopefully you from Iceland) . If possible, you are also invited to travel to
Sweden very soon to get more acquainted with the project (January 25).
We would like you to carefully consider this invitation and send us some
kind of answer as soon as possible . We will send you more information about
ourselves, our organisation etc.
It would really be of most importance to have you in this project having
read about your art in several contexts, e.g. Siksi. Timo VaIjakka at Nordic
Arts centre send his best regards.
Stockholm January 5, 1994
Yours sincerely

Tom Sandqvist
Curator
R111<SUTSTALLNINGAR
Box 4715
116 92 Stockholm
Phone 46-8-644 9720
Fax 46-8-702 0739
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Vi skulle bli mycket glada f6r Ditt deltagande i vcArt projekt "Konsten
och verkligheten - ung nordisk konst pcA Folkets Hus". Till projektet
har vi velat W11ja nAgra vasentliga yngre representanter f6r nordisk
konst, som vi bed6mer pcA eft intressant saft skulle kunna bidra till
projektets speciella karaktar .
Vi har hAr bifogat id6n f6r utstAllningen, sorn dr eft samarbete
mellan Riksutstallningar och Folkets Hus Riksorganisation . Vi tror att
just Ditt konstnarskap skulle kunna vara berikande f6r utstallningen
som helhet . Det r6r sig om eft kontextuellt arbete som ar
konstnarligt och konceptuellt utamanande.
Den 24-25 eller 25-26 januari 1994, planeras den resa som
omnAmns i texten, om dessa datum passar f6r alla inbandade .
Under vcAren, i april, vill vi garna ha konstn;Arernas f6rslag .
Utstdllningarna skall sedan vara fardiga till i b6rjan av augusti .
KonstnArerna fAr ett arvocle pcA 10 000 kr, (plus sociala avgifter)
varav hAlften utbetalas vid projektets b6rjan, hAlften dA utstallningen
ar klar. Konstnarerna kan clessutorn rakna med ncAgon assistans
frcAn Riksutstallningars tekniska avdeining . Vi betalar f6r alla
omkostnader i samband med resan .
Vi skulle bli mycket glada f6r Ditt deltagande i projektet . Vi hoppas
ockscA aft trots kort varsel dels fA besked om Din medverkan, dels fcA
veta om den planerade tidpunkten f6r vcArresan passar Dej .
Hdlsningar

RIKSUTST4LLNINGAR - BEs6KSADRESS: ALSN6GATAN 7

KONSTEN OCH VERKLIGHETEN
- ung nordisk konst pA Folkets Hus

Konstens ha*ller idag pao aft mao ngfacefteras . Det konstn ;jrliga
uttrycket fokuserar idag inte i huvudsak pao formella kvaliteter,
komposition eller pao "harmoniska", formalistiskt pr6glade
l6sningar. Det konstntWiga uttrycket tir idag istWlet en reaktion
pa0 och eft uttalande om det omgivande rummet och
verkligheten, eft uttalande som kan vara saOvAl subjektivt som
politiskt eller sociologiskt .
Folkets Hus utg6r eft rum, en verklighet, en ideologisk och
social rymd . Detta ar en utgao ngspunkt f6r "Konsten och
verkligheten - ung nordisk konst pal Folkets Hus", eft
samarbetsprojekt mellan Riksutst ;jllningar och Folkets Hus
Riksorganisation .
Konstn ;~rer fra'n de nordiska Itinderna inbjudes aft g6ra verk
utifraon de olika omst5ndigheter som idag raoder i Folkets Hus.
De uppmanas aft inte bara f6rhaolla sig till de speciella fysiska
f6rhao Ilanden som rao der, utan ocks 60 till den unika position
Folkets Hus just nu befinner sig i . De tolkar konstnarligt
Folkets Hus och dess identitet idag . De kan ta stallning till
fra* gor som :
- Hur ser min samtid ut?
- Vad inneb;~r det aft visa konst i Folkets Hus?
- Vilken publik kommunicerar man med pa* Folkets Hus?
- Var ligger Folkets Hus? Vilket ar husets identitet i
lokalsamhtillet?
- Vilken ar Folkets Husrdrelsens historiska bakgrund, och
vilka ar dess visioner idag?
- Vad innebar det aft gbra konst f6r de sarskilda
omstAndigheter som ra'der pa* Folkets Hus? Hur ser den konst
ut som pao eft optimalt saft uftnyttjar rummet, och samtidigt
fungerar i en vandringsutst5llniong som m6ter olika rum,
andra rum? Hur ser den konst ut som inte alltid kan verka i
rum med full bevakning, utan Nangbara vaggar,
genomgangsrum, passager, kafder, osv?

RIKSUTSTALLNINGAR - BESbKSADRESS : ALSNOGATAN 7

Utst:6111ningsmodell
UtstMiningen besta* r av fem mindre utstc! llningar i en, vilka
varje deltagande Folkets Hus visar i olika turordningar . Den
f6rsta presenteras i na*gon form pa' Folkets Hus-konferensen i
maj 1994, turn6n av hela utstallningen inleds h6sten 1994 .
Arbetsmodell
De utvalda konstnarerna f6rses i januari 1994 med all tankbar
skriftlig information och analys av Folkets Hus, historik,
dagen ma'ldokument, konstpedagogiska idder, ritningar, etc
etc.
I bbrjan av va'ren samlas konstnctirerna och f6retrtidare f6r
Folkets Hus och RiksutstMiningar f6r en gemensam
tvaodagars-resa till tre Folkets Hus . F6redragsha*llare kan
inbjudas f6r att belysa Folkets HUs i konstbildningstraditionen
och dess plats i den svenska folkr6relsetraditionen . Under
varresan uppm6rksammas dialogens betydelse .
Arbetsf6rdlellniing
Riksutsttiliningar ansvarar f6r utst6ilningsid6, konstnarsurval,
utstallnings-, katalog- och affisch prod u ktion, kontakten med
samt distributionen av dokumentation till konstntirerna .
Folkets Hus Riksorganisation tar fram dokumentation,
medarrangerar va* rmbtet, samt stal r f6r distribution av
utsUillningen .
De enskilda hus som deltar f6rbinder att anordna program
och ha aktivt publikarbete i utstallningarna . Varje deltagande
hus visar alla fem utstallningar.
Ekonomiskt ansvar
Det ekonomiska ansvaret f6rdelas mellan RiksutstMIningar
och Folkets Hus Riksorganisation enligt kommande
6verenskommelse .
Stockholm 93 12 13
Tom Sandqvist, Annika Ohrner
Riksutst~i llningar
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FAX

FAX

TH EVASULKAS

TO :
F R0 M :

6 xsemns "P

/ $4

IM, MA

DATE :
PAGES :

20-Aug-94

Dear Annika/Tom

!

I am just mailing this new work commissioned I by Folkets'
want posted
Hus titled "Pyroglyphs ." There is a credit
.
Blacksmith/Artist
Joyce,
by
Tom
saying : Pyro-environment
I
It is on a pair of VHS/PAL tapes, but unlike what length
described in a previous letter, it is cut to exact
(12 .1.5 min) . There are three possibilities :
1) stop at the end (some VCRs do not rewind automatically)
2) automatic rewind and stop
3) A VCR-programmed continuous play

In the first case, there would be two buttons to push, first
rewind, then play
In the second case, just push play (as simultaneously as
possible)
drift
In the third case, the tapes would probably slowly
two
tracks
composed
the
but
I
of
time,
apart over a period
in
mind
with that possibility
The two T .V .s standing side by side (touching) should havethe
similar platforms (pedestals) . The sound would come from
internal T .V . speakers at equal volume, the loudness set at
the pleasure of each Center .
These are the operating instructions you should translate
into Swedish and leave in multiple copies at each House :
Mornings :
t)
2)
3)
4)

Power up the two T .V .s and the two VCRs
Push both video cassettes in
Rewind both to the beginning
Push both play buttons simultaneously

Evenings :
1)

21)

Eject both cassettes

Turn a-11 power off

Attention : Do not turn power off while the cassettes are
inside
This is All I can think of, if you need anything from me,
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Inbjudan till press- och fdrhandsvisning :

Kansten och vprkliprhpten
nordisk konst i Folkets Hus
En produktion frdn Folkets Hus Riksorganisation
och RiksutstAllningar 1994 .

Tid :
Plats:

Torsdagen den I september 1994 KI 14 - 17
Norra Latin, Drottninggatan 71, b Stockholm

I Konsten och-verkligheten, medverkar fem nordiska konstnArer:
Norge - Lars Oyvind Ramberg; Sverige - Jbrgen A Svensson ;
Island - Steina Vasulka; Finland - Thomas Nyqvist
och Danmark - Joachim Koester.
Konsten och verkligheten - nordisk konst i Folkets Hus - f6rhandsvisas pd
Norra. Latin i Stockholm f6r allmdnheten 2 - 4 september .
Konsten och verkligheten blir sedan 5 utst5ilningar, en f6r varje konstndrsskap,
och invigningama sker den 12 september i Folkets Hus i Iggesund, Sbrdker,
6rnsk6ldsvik, PiteA och Sundsvall .
Konstndrema arbetar med bide rumsrelaterad och id6baserad konst, med
fotografi, video, film, installationer och mAleri . De representerar en kvalificerad
nordisk sarntidskonst .
Konstn5remas uppdrag har varit att f6rhAlla sig till Folkets Hus, bAde ideologiskt
och som till ett fysiskt rum .
UtsWIningen framu-Ider som en annorlunda kommentar till verksamheten i
landets Folkets Hus !
Projektet jx ett samarbete mellan Folkets Hus Riksorganisation, ddr Mats-Ake
Forsberg svarar f6r turn6n, och RiksutsWIningar, ddr Tom Sandqvist och Annika
Ohmer 5.r projektledare.

Valkommen till nress- och f6rhandsvisningen den I september 1994 kI 14 - 17 .
konstnarerna
Vi hoppas a ,
personligen kan ndrvara.
Ring eller f
ksutstAllningar senast tisdagen 30 augusti - orn Du/Ni
ninizen. Tel 08 - 644 97 20 Fax 08 - 702 07 39.
kommer
till
iVOT VElerIlEart .~ ..,)FMLILIOH.
Berit NygW
Mats-Ake Forsberg
Riksutstdllningar
Folkets Hus Riksorg .
Tel. 08 - 644 97 20
Tel. 08 - 785 02 40
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IVA

1-8-Aug-94

Dear Annika

I am glad you like the installation, I am working on getting
another pair to you . I have not yet got the bills for the
copying and shipping costs, so I would. appreciate to get the
fee first . I prefer if you can mail me a check in U .S .
dollars, because my bank charges an addditional fee of $
21 .00 for a wire transfer .
Al-as! I could not come to the opening even if invited, my
scedule is just awful for september . Just remember, when
Riksutstallningar gives me the BIG show, I will come running
(f lyi rig) .
1here are three people I would like to have an

invitation :

11ildur B .-jarriadott -Ir, Hraunbae 58, Reykjavih,, Iceland .
Kristin Bjarnadottir, Sudurgotu 16, 101-Reykja -vili, Iceland .
Halldor Bjorri Runolfsson , Fjolnisvegur 14, 101-Reykjavik,
Tceland .
The last one is most likely already on your list .
T look forward to see the ii-)-vitation, poster and the
eventual- catalog .
Goocl luck!
S te .i na
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UtstSlIningsmodell
Utst6llningen besta'r av fem mindre utstdilningar i en, vilka
varje deltagande Folkets Hus visar i olika turordningar . Den
f6rsta presenteras i na0 gon form pa* Foikets Hus-konferensen i
maj 1994, turn6n av hela utstAllningen inleds h6sten 1994 .
Arbetsmodell
De utvalda konstntirerna fbrses i januari 1994 med all tAnkbar
skriftlig information och analys av Folkets Hus, historik,
dagen ma'ldokument, konstpedagogiska id6er, ritningar, etc
etc.
I bbrjan av vaoren samlas konstnarerna och f6retr~idare f6r
Folkets Hus och Riksutsttillningar f6r en gemensam
tv6dagars-resa till tre Folkets Hus . F6redragsha'llare kan
inbjudas f6r aft belysa Folkets HUs i konstbildningstraditionen
och dess plats i den svenska folkrbrelsetraditionen . Under
v6rresan uppm ;~rksamrnas dialogens betydelse .
Arbetsf6rdellning
Riksutsttiliningar ansvarar f6r utstcillningsidd, konstnarsurval,
utstflnings-, katalog- och affisch prod uktio n, kontakten med
samt distributionen av dokumentation till konstm§rerna .
Folkets Hus Riksorganisation tar fram dokumentation,
medarrangerar A rmbtet, sarnt sta* r f6r distribution av
utstallningen .
De enskilda hus som deltar fbrbinder aft anordna program
och ha aktivt publikarbete i utstWIningarna . Varje deltagande
hus visar alla fem utstallningar .
Ekonomiskt ansvar
Det ekonomiska ansvaret f6rdeias mellan RiksutstMiningar
och Folkets Hus Riksorganisation enligt kommande
bverenskommelse .
Stockholm 93 12 13
Tom Sandqvist, Annika Ohrner
Riksutstc! llningar
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Dear Steina,
your installation is powertull, a fantastic good and sensitive piece! I am impressed, and
so are the few people that I have yet shown it for. I thing it will function very well in the
context. Tom is not yet back from his vacations, he will see it soon.
Some practical things :
- would you mind sending us another two copies of it? In that way we can acertain that
we always can send a copy within 24 h, if any problem should accure . (If you have any
expences for the copying, just send us a bill .)
j deV1"Y$~(ypjhbh@ rT1OOJ r~ ~8HWgROM @ .T1q§JflV, . Jpw gy%.3t M~90~ Ib,,VMF,,Ir LLf
muuti

copy.

rrdtdb iAL

L11v Uwik . I Vuw;:~,*i the rec;eipL is on its way, otherwise you ran ju*t fax at

- I send you here the pressinvitations . The exhibition will be on show four days i
Stookholm . Now; havo you any time to come? Ae we have told you we can't afford the
planetiCkets, but I will turn to Ine Icelanclic t:mt)assy witn a request, it oniy you say you
would want to come . It would be great. Is the ticket approx . 10 000 SEK? Please
answer right away, it you can .
- Fax us also a mailinglist of persons you would say should have an invitiation . We
also have an english version, so please don't hesitate to give us the adresses to
important contacts or friends in lcolaW or USA or anywhere- The invitation comes
with a poster.
fax to you the c;ataloque-layout aa ;5oon it i-s pre6ent . ~Worked out fine to make
stills from the video .
I will

You.rs sincereiv
iVa 'O-~hrno'r6'-~

RIKSUTSTALLNINGAR e BESOKSADRESS : ALSNOGATAN 7
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FESTIVAL ET FORUM INTERNATIONAL DES NOUVELLES IMAGES

DEPUIS 1980

TELEFAX to
Steina. Vasulka
SantaFe
# 00 1505 473 0614
Page I of I
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TV-PICTURE

I=amo, June 22 1994

Dear Steina,
Thank you for yourrnaiL i haveX soine qumon to talk about; I wiU be in Linz on
Fnday till Sunday and i want to contact Woody th= to make clear all q=tjon for
the best Organisation in Locarmo.
Can you send nx by fax his add= and phone in Linz?
Tank for your quick answer, see you in Sepwmber

ARTRONIC

Best regar&
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Working on the catatogue for the Folkets Hus project with a very
tight dead line we would appreciate your biography with
ii~forma_tlons on:
,
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Steina Vasulke
009 1 505 473 06 14

Uraste Steina,
tack sS mycket f6r Ditt deltagande i va*r m6rkliga resa i Folkets Husv6riden . Per post har vi s6nt ett urklipp fre"n lokaltidningen .
Vi ser fram emot att h6ra Dina bnskem5l orn monitors . Dessutom 5r vi
nyfikna p6 all dokumentation kring Ditt konstntrskap .
Av byrao kratiske skdl, som vi skrev, behbver vi ocksb Ditt
personnummer, s5 att vi sal fort sorn m6jligt kan skicke Dej kontrakt
och pengar.
Vi h6rs inom kort!

Annika och Tom

RIKSUTSTAWAINCiAR - BESbKSADRESS~ AL$NbGATAN 7
POSTADRE$S : BOX 417 15 0 11692 STOCKHOLM * TEL 08-64,49720 & FAX 08-7020739

Steirta Vasulka
Route 6
Box 100
Santa Fe
New Mexico 87501
USA

Dear Steina Vasulka
I really hope you know Swedish, because most of this letter will be in that
language. Please, call if trouble.
Yes, this is an invitation to take part in a tou-ring exhibition in Sweden
beginning next fall. There will actually be five (5) exhibitions by five Nordic
artists Orgen Svensson from Sweden, Lars byvind Ramberg from Norway,
Pekka. Nevalainen from Finland, Joachim Koester from Denmark and
hopefully you from Iceland) . If possible, you are also invited to travel to
Sweden very soon to get more acquainted with the project (January 25).
We would like you to carefully consider this invitation and send us some
kind of answer as soon as possible . We will send you more information about
ourselves, our organisation etc.
It would really be of most importance to have you inthiS pToject having
read about your art in several contexts, e.g. Siksi. Timo VaIjakka at Nordic
Arts centre send his best regards.
Stockholm January 5, 1994
Yours sincerely

Tom Sandqvist
Curator
RIKSUTSTALLNINGAR
Box 4715
116 92 Stockholm
Phone 46-8-644 9720
Fax 46-8-702 0739
RIKSUTSTALLNINGAR * BES6KSADRESS : ALSN6GATAN 7
POSTADRESS . BOX 4715 * 11692 STOCKHOLM * TEL-08-6449720 * FAX 08-702 0739
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Inbludan
Vi skulle bli mycket glada f6r Ditt deltagande i Wirt projekt "Konsten
och verkligheten - ung nordisk konst pA Folkets Hus". Till projektet
har vi velat valja nAgra vAsentliga yngre representanter f6r nordisk
konst, som A bedbmer pcA ett intressant satt skulle kunna bidra till
projektets speciella karaktAr.
Vi har har bitogat id6n for utstiOningen, sorn dr ett sarnarbete
mellan RiksutstAllningar och Folkets Hus Riksorganisation . Vi tror att
just Ditt konstnArskap skulle kunna vara berikande f6r utstMiningen
som helhet . Det r6r sig om ett kontextuellt arbete som ar
konstngLrligt och konceptuellt utamanande .
Dan 24-25 eller 25-26 januari 1994, planeras den resa sorn
omn~imns i texten, orn dessa datum passar f6r alla inbandade .
Under vAren, i aprii, vill vi gArna ha konstndrernas, f6rslag .
Utstallningarna skall sedan vara fArdiga till i borjan av augusti .
Konstndrerna fdtr ett arvocle pA 10 000 kr, (plus sociala avgifter)
varav hdlften utbetalas vid projektots b6rjan, hdlften dA utstallningen
Ar klar. Konstndrerna kan dessutorn rakna med nAgon assistans
frAn Riksutstaliningars tekniska avdelning . Vi betalar tbr alla
omkostnader i samband med resan .
Vi skulle bli mycket glada fdr Ditt deltagancle i projektet. Vi hoppas
ocks,A an trots kort varsel dels I basked orn Din medverkan, dels UA
veta om den planerade tidpunkten f6r vArresan passar Del.
HAlsningar

46 8 7020739
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KONSTEN OCH VERKLIGHETEN
- ung nordisk konst pA Folkets Hus

Konstens ha'ller idag pal att maongfacetteras . Det konstNirliga
uftrycket fokuserar idag inte i huvudsak pA formella Waliteter,
komposition eller pa' "harmoniska", formalistiskt pr;§glade
16sningar. Det konstnarliga uttrycket ~r idag ist6llet en reaktion
pa och eft uttalande orn det orngivande rummet och
verkligheten, eft uttalande som kan vara sa'val subjektivt som
politiskt eller sociologiskt .
Folkets Hus utg6r eft rum, en verklighet, en ideologisk och
social rymd . Defta Ar en utgongspunkt f6r "Konsten och
verkligheten - ung nordisk konst pa' Folkets Hus", eft
samarbetsprojekt mellan Riksutst;0ningar och Folkets Hus
Riksorganisation .
Konstnarer fraon de nordiska 1 ;~nderna inbiudes att gbra verk
utifra'n de olika omsWndigheter som idag r6der i Folkets Hus .
De uppmanas aft inte bara forha'lla sig till de speciella fysiska
fbrha* Ilanden som r6der, utan ocksa* till den unika position
Folkets Hus just nu befinner sig i . De tolkar konstn~irligt
Folkets Hus och dess identitet idag . De kan ta stallning till
fral gor som :
- Hur ser min samtid ut?
- Vad innebar det aft visa konst i Folkets Hus?
- Vilken publik kommunicerar man med pa" Folkets, Hus?
- Var ligger Folkets Hus? Vilket i~r husets identitet i
lokalsamNi Ilet?
- Vilken ar Folkets, Husrorelsens historiska bakgrund, och
vilka ar dess visioner idag?
- Vad innebAr det aft g6ra konst f6r de sirskilda
ornstandigheter som ra'der pa' Folkets Hus? Hur ser den konst
ut som pa6 eft optimalt s~itt uftnyftjar rummet, och samtidigt
fungerar i en vandringsutstgllniong sorn moter olika rum,
andra rum? Hur ser den konst ut som inte alltid kan verka i
rum med full bevakning, utan hOngbara vaggar,
genomgangsrum, passager, kaf6er, osv?

