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Carpet
Joanna Rajkowska (–12 sept)
Installation på Götaplatsen

Motbilder är inget företag. Motbilder är inget politiskt parti. Motbilder har ingenting
att sälja. MOTBILD betyder framställning som är avsedd som en uttrycklig motsats
till något. Det här är en motbild av vad en annonsbilaga vanligtvis är.
Annonsbilagan från Motbilder innehåller poesi,
konst, fördjupande analyser, texter som ställer
frågan varför, abstrakta texter, texter som sällan
läses i dagstidningar. En del texter är nyskrivna,
andra återtryck. Motbilder innehåller också a
 nnonser.
Annonser från angelägna organisationer och a
 ktörer
som aldrig har råd att köpa en annons i GP.
Annonsbilagan från Motbilder innehåller även ett
program för projektet som också består av 14 verk
som visas på olika platser runt omkring i Göteborg
mellan 22 augusti och 14 september. Till stor del
består Motbilder av nya konstnärliga produktioner
av konstnärer, poeter, musiker och aktivister som
på olika sätt tar sig an det offentliga genom tal,
u tsagor, stadsvandringar, installationer, video, text
och performance.
Utgångspunkten är staden Göteborg, både som
fysisk plats, men också som mentalt tillstånd
och offentlig bild. Motbilder handlar om språk,
offentlig kommunikation, makt, ideologi, och hur
man förpackar berättelser om staden. Går det
alls att använda konst till att förskjuta befintliga
antaganden, ge andra perspektiv eller motbilder
till den dominerande diskursen?
”Jag tror inte att poeter kan förändra världen. Men
jag tror att dikten är ett medium för att undersöka
dessa ideologiska förskjutningar och vem som får
betala priset för dem.” sa Athena Farrokhzad i sitt
sommar i P1 den 21 juli (vi publicerar ett utdrag
här i tidningsdelen). Konstens kraft ska varken
underskattas eller överskattas.
Det gäller även politiken. Politiken har till stor del
avswkaffat sin makt genom att överlåta den till
den globala marknaden. Kapitalismen är något
som demokratier och diktaturer runt om i världen
upprätthåller och underkastar sig. Den franska filosofen Jacques Ranciére skriver:
” Våra stater står alltmer maktlösa inför det rörliga
kapitalets destruktiva effekter på de civilsamhällen
för vilka de ansvarar. De är så pass maktlösa att de
inte ens har viljan att stå emot den. Staterna får istället nöja sig med det som de fortfarande har makt
över: människors rörlighet.”

Ranciére talar om statlig rasism och fortsätter:
”Under förevändning av att medborgares säkerhet
h otas av invandrare gör de [staten] kontrollen av
denna rörlighet till sitt specifika mål, vilket n
 ärmare
bestämt innebär att staterna producerar och

f örvaltar en känsla av otrygghet. Det är detta a
 rbete
som h
 åller på att bli deras existensberättigande och
m edlet för deras r ättfärdigande. Lagen används
därmed på ett sätt som fyller /…/ dels en ideologisk
funktion som handlar om att hela tiden ge hotet
mot samhället ett ansikte, dels en praktisk funktion
som handlar om att hela tiden flytta gränsen mellan
innanför och utanför, att ständigt skapa flytande
identiteter som kan få den som nyss var inne att
plötsligt falla utanför. Att lagstifta om invandring
har först och främst inneburit att det skapats en
kategori av underfransmän, att man låtit människor
födda på fransk mark av franska f öräldrar falla under
den f lytande kategorin invandrade. Att lagstifta om
illegal invandring har först och främst inneburit att
man låtit lagligt ’invandrade’ falla u
 nder kategorin
illegala invandrare. Samma logik ligger bakom det
nya u ttrycket ’fransmän av ursprungligen utländsk
h ärkomst’. Och samma logik används när man idag
riktar sig mot r omerna och skapar en ny kategori
e uropéer som inte är riktiga européer – vilket går
emot själva principen om fri rörlighet i Europa – liksom det finns fransmän som inte är fransmän./…/Den
nutida r asismen är alltså först och främst en statlig
logik och inte ett folkligt s entiment.” *

Ett par projekt som ingår i Motbilder är initierade
av människor som lever i skuggan av vår d
 emokrati,
människor som flytt för sina liv, men vars berättelser inte anses tillräckligt trovärdiga för tjänstemännen på Migrationsverket. Människor som
genom sin statliga klassificering som ”illegala”
står rättslösa i ett ingenmansland. På Göteborgs
stadsmuseum har The non existent Center (Haroon
Natan, Carl-Oscar Sjögren och Karin Linderoth)
upprättat en mottagning, där du är välkommen att
ta emot en Gåva från Haroon. Gåvan är en praktisk
artefakt i en begränsad upplaga. Haroon är en av
de 30-50 000 människor som idag lever i Sverige
utan de rättigheter ett personnummer ger.

Carpet är en 2,5 meter hög och knappt 150
m2 stor persisk matta i ull. Konstnären Joanna
Rajkowska har gjort Carpet specifikt för Götaplatsen,
en plats som ofta används när Göteborg ska visas
som bild. Projektet försöker förändra vår perception
och föreställning om vår position som människor,
för det är storleken ett viktigt element. Carpet drivs
också av begäret att ifrågasätta begreppet om det
exotiska. Mattan är en bild av en drake, tagen från
den persiska matt-typologin. Drake betyder makt.
Carpet blir en tillfällig närvaro av det m
 ångfaldiga
i Göteborg. Något som lyser med sin frånvaro
i innerstan, på det högborgerliga och kritvita
institutionella maktcentrumet Götaplatsen och i
den officiella bilden av varumärket Go:teborg.
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Minimal kompetens 5 a
Roxy Farhat, Johanna Friedman,
Hanna Stenman (–14 sept)
Gothia Towers, receptionen

Följande verk öppnar kl 13:00:

 olitiska är själva den maktkonflikt som ligger
p
till grund för politiken. Mouffe menar att den
r epresentativa d emokratin behöver a gonism,
en öppen maktk onflikt som upprätthåller
höger-v änsterdistinktionen för att utestänga
högerextremistiska partier. Vi har publicerat
ett kort utdrag ur Mouffes senaste p ublikation
Agonistics – Thinking the World Politically i den
här annonsbilagan. Chantal Mouffe föreläser på
A ngeredsteatern måndag den 25 augusti kl 17.

11:00 –12:00, Stadsbiblioteket,
Trappscenen
Talk: Joanna Rajkowska 1
Presentation on her installation Carpet
at Götaplatsen. Language: English

19:30– 22:00, Skogen,
Masthuggsterassen 3
INVIGNINGSFEST för MOTBILDER
och Institutet för politisk terapi

Öppet brev till en arbetarkamrat
1936/2013 2
Johanna Gustavsson, Simone Weil
& Angel Haze (–14 sept)
Ödetomten, Södra Hamngatan 47
ses bäst när mörkret faller

13:00 –14:30, Stadsbiblioteket,
Trappscenen
Talk: WORDS NEEDED,
a feminist-queer art project 2
A conversation between Anna
Linder, Karin Michalski and Johanna
Gustavsson about WORDS we NEED
like Killjoy, Backwardness, being at
an Impasse.

Institutet för politisk terapi 6
Tova Gerge & Lisa Färnström
DJ Elena Wolay – Jazz är farligt
spelar skivor och release för
Jazz är farligt #3

The Alphabet of Feeling Bad 3
Karin Michalski & Ann Cvetkovic
(–14 sept)
Mornington hotell, rum 101, vån. 1

Opening Party for Counterparts and
the Institute for Political Therapy
(Tova Gerge & Lisa Färnström)
DJ Elena Wolay and release fanzine
Jazz är farligt #3

Skulpturen 4
Patrik Bengtsson (–14 sept)
Vandring 3 km till Gränsgatan
(se karta nästa sida). Spårvagnshållplats: Sahlgrenska huvudentré

6

WORDS NEEDED is moving images that
express visual dialogues - creating a space
for public feelings involving Ann Cvetkovich,
Anna Linder, Angel Haze, Atom Cianfarani,
Johanna G
 ustavsson, Karin Michalski, Maja
Borg, Maya Suess, Simone Weil, Timo Menke
and Virginia Woolf.

ANGERED

Många tänkare idag, däribland den p
 olitiska
teoretikern Chantal Mouffe, skiljer mellan
politiken och det politiska, där politiken är det
f aktiska f örvaltandet och styrningen, medan det

11

Stadsmuseet

Västra Andersgårdsgatan 15A

2

9

Ödetomten

Mornington
hotel

1 2
1

MASTHUGGSTORGET

* Citaten av Jacques Ranciéres text Rasism ovanifrån är tagna från
Lina Rydén Reynois och Johannes Björks översättning som finns i
tidskriften Gläntas senaste nummer 1.14 på temat Migration.
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ARENA FÖRLAG, ART ATTACK, BRAND, FRIDA SANDSTRÖM, GLÄNTA, GÖTEBORG & CO,
GÖTEBORGS KONSTMUSEUM, HASSELBLAD CENTER, HUFVUDSTADEN, KRYDDAN I L
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KSE, MERIMA MUHAREMOVIC, NON FÖRLAG, ORD & BILD, RESTAURANG

ULLEVIGATAN,
TRAFIKKONTORET / HANS A
 NGERFORS, VERBAL FÖRLAG, VERSO FÖRLAG
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Stadsbiblioteket

Götaplatsen

ETT STORT TACK TILL:

OCH WILHELM OCH MARTINA LUNDGRENS S
 TIFTELSE
OCH L
 ÄNGMANSKA KULTURFONDEN.

GUTS
Angered arena

Polishuset/Tingsrätten

55a 7

gg

KJELL CAMINHA, 
CURATORSASSISTENT
FÖR M OTBILDER

Angeredsteatern

BRUNNSPARKEN

7

3

AKADEMI VALAND, ANGERED ARENA, ANGEREDSTEATERN, GOTHIA TOWERS, GUTS,
GÖTEBORGS KONSTHALL, GÖTEBORGS S
 TADSMUSEUM, MORNINGTON HOTEL,
RÖDA STEN KONSTHALL, SKOGEN, STADSBIBLIOTEKET, WORDS NEEDED

Guide by Numbers 9
Marika Hedemyr (– 6 sept)
Polishuset/Tingsrätten
Let’s meet in Göteborg 10
Marika Hedemyr (– 9 sept)
Bar Heaven 23 i Gothia Towers,
Mässans gata 24

12.00–15.00,
Västra Andersgårdsgatan 15A
Hemma hos Kjell 11
Kjell Caminha

25/8

30/8

VAGNHALLEN MAJORNA

MILENA KARLSSON
FORMGIVARE MOTBILDER

6

RAMBERGSVALLEN

ANNA VAN DER VLIET,
CURATOR FÖR MOTBILDER OCH KONSTNÄRLIG L EDARE FÖR ICIA
– INSTITUTE FOR C ONTEMPORARY IDEAS AND ART

MOTBILDER GENOMFÖRS I SAMARBETE MED:

Inauguration of Cecilia Parsberg film and
sound installation The Chorus of Giving and
the Chorus of Begging at the containers
behind Röda Sten Konsthall.

18:15, Angeredsteatern
Radical politics today - activism,
agonism and passions.
Conversation between
Chantal Mouffe & Ann Ighe, PhD.
History of Economics and activist
Ship to Gaza. Language: English

MOTBILDER GENOMFÖRS MED A
 NSLAG FRÅN:

MOTBILDER GENOMFÖRS MED
HUVUDSAKLIGT STÖD AV:

16:00 –18:00, Containrarna bakom
Röda Sten Konsthall
INVIGNING
Invigning av Cecilia Parsbergs filmoch ljudinstallation Givandets kör och
Tiggandets kör 8 . (–14 sept)

17:00, Angeredsteatern
Lecture: Chantal Mouffe 3
Chantal Mouffe, prof. Political Theory,
gives a lecture on her latest book:
Agonistics – Thinking the World
Politically (2013). An excerpt can
be read in this tabloid.

Än

MAJA HAMMARÉN
CO-CURATOR MOTBILDER OCH
R EDAKTÖR FÖR ANNONSBILAGAN

MOTBILDER PRODUCERAS AV :

9

Jag vill avsluta med ett citat från författaren och
idéhistorikern Patricia Lorenzoni som e
 fter att ha
sett den antinationalistiska kabarén E
 uropa
Europa av Ful och The Knife skrev:

Dagens migrationspolitik på svensk, europeisk
och övrig internationell nivå är en skam för
mänskligheten. Det byggs fler murar än någonsin.
Men precis som Ranciére påpekar så är
förutsättningarna för ett värdigt liv även inom
det så kallade ”rörliga Europa” obeskrivligt olika.
Konstnären Cecilia Parsberg har under en längre
tid forskat kring tiggeri och gatans informella
fördelningspolitik. Den nyproducerade film- och
ljudinstallationen Givandets kör och T
 iggandets kör
visas i containrar bakom Röda Sten Konsthall och är
en del av Parsbergs forskningsarbete.

10.00 –17.00, Stadsmuseet
En gåva från Haroon 7
The non existent Center
Haroon Natan, Carl-Oscar Sjögren
och Karin Linderoth

24/8
3
5b
12

SAHLGRENSKA
HUVUDENTRÉ
ANNA VAN DER VLIET
CURATOR MOTBILDER OCH A
 NSVARIG
U TGIVARE FÖR ANNONSBILAGAN

Följande verk öppnar:

Motbilder tar avstamp i det politiska. Projektet
utgår inte ifrån att det finns en gemensam motbild
mot en endaste befintlig bild, utan medverkandes
mot- och med- och kringbilder utgår ifrån olika
frågor, rörelser, kamper och antaganden.

”[O]m någon invänder att det knappast övertygar
några potentiella SD-väljare att stå och sjunga «aja
baja» till Jimmie, så säger jag bara att det handlar
inte om det. Det handlar inte om det goda liberala
samtalet i vilken den oupplyste skall övertygas av de
goda a rgumentens kraft. Det handlar om den gemensamma kampens kraft. Att finna den, att vårda den,
att få den att växa. Tillsammans.”

ANNONSSIDA

Gränsgatan

Gothia Towers
Bar Heaven 23 i Gothia Towers

KORSVÄGEN

19:00, Skogen, Masthuggsterassen 3
Konstens gränser, 
psykoterapins gränser 4
Poeten Ulf Karl Olov Nilsson,
teaterregissören Lisa Färnström och
psykologstudenten Kristoffer Liljedahl
pratar om konstens gränser i relation
till psykoterapi. Språk: Svenska

6/9
18:00, Skogen, Masthuggsterassen 3
On therapy and other
political problems 5
An open discussion between
artist Valentina Desideri and the
psychology student Kristoffer
Liljedahl around the experience of
Political Therapy and the questions
it opens up: What are the differences
and similarities between fake and
real therapy? What role do the
performative and formal aspects
of therapy play in healing?
And in living? Language: English
20:00, Skogen, Masthuggsterassen 3
Subversiv depression
föreläsning med Edda Manga 6
Är behandlingen av depression en
politiskt repressiv handling? Kan
psykoanalytisk teori ge verktyg
att förstå och subversivt använda
maktens internalisering och förkroppsligande? Föreläsningen utgör
en reflektion över förkroppsligad
agens utifrån Frantz Fanons erfarenheter som psykiatriker och revolutionär i Algeriet, och Judith Butlers
försök att vända den psykoanalytiska
teorin mot sig själv vad gäller
produktionen över ett vit hetero
sexuellt begrepp om det mänskliga.
Språk: Svenska

8/9
18:00, konferensrum på Gothia Towers
Centrum för Minimal Kompetens 7
Roxy Farhat och Hanna Stenman
håller föredrag om sitt tolvstegs
program för män som fastnat i
patriarkala strukturer.

13/9
09:00–21:00, Angered arena
Run for Your Life! – en kollektivistisk stafett för papperslösa 12
Haroon Natan, Annika Vestel och
Paolo Zuccotti
Lördagen den 13 september är
människor i alla åldrar välkomna
att delta i det konstnärliga sports
evenemanget Run for Your Life!
på Angered arena. Springandes,
gåendes, med rullstol, på kryckor,
eller krypandes – alla kan delta i
denna kollektiva och symboliska
stafett för solidaritet med papperslösa. Dagen bjuder också på akter,
musik, läsningar och annat program.
Alla är hjärtligt välkomna att delta
eller heja på de som deltar!
För mer information:www.runforyourlifegbg.tk
On Sat Sep 13, people in all ages are welcome
to participate in the artistic sports event Run
for You Life! at Angered arena. Running,
walking, with wheelchair, on crutches, or
crawling – everyone can be part of this
collective and symbolic relay in solidarity
with undocumented people. The day will also
consist of a program with acts, music, reading
etc. Everyone is warmly w
 elcome to join or to
cheer on those who do!
Read more on www.runforyourlife.tk

14/9
kl 19:00 – till sent/to late
Röda Sten Konsthall
VALVAKA 8
Den 14 september bjuder ICIA/Motbilder, Skogen, Institutet för politisk
terapi och Röda Sten Konsthall in till
gemensam valvaka med mingelmat,
musik, klubb och politik! Välkommen!
On September 14, ICIA/Counterparts,
Skogen, Institute for Political Therapy
and Röda Sten Konsthall invites you to
an election night watch party with food,
music, club and politics! Welcome!

How to carry white men no 3/
Brown woman carrying white
men/Big Mamas Last Lullaby
Cecilia Germain kommer vid ett
oannonserat tillfälle i samband
med annat program under
utställningsperioden att göra
sin performance How to carry
white men no 3/Brown woman
carrying white m en/B ig M amas
Last L ullaby. Med den vill
konstnären u
 ndersöka kroppars
maktordningar utifrån deras
antagna etnicitet och kön. Detta
är första gången verket framförs
sedan konstnären blev mor, första
gången sedan hennes kropp blivit
större, lite svagare och tröttare.
(Att bära gör ont).
Unannounced, at one time in connection
with another program during the exhibition
period, Cecilia Germin will perform How
to carry white men no 3/ Brown woman
carrying white men/Big Mamas Last Lullaby.
The artist examines the power structures
of the body from their presumed ethnicity
and gender. This is the first time that the
performance is carried out after the artist
became a mother, the first time since her
body has become bigger, weaker and
wired. (To carry hurts.)

För mer information om varje verk,
öppettider och platser, läs vidare på
nästa sida

3

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTBILDER

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MOTBILDER

En gåva från Haroon

MER INFOR MATION
3

Projektet kommer från begäret att internalisera, sensualisera och ifrågasätta begreppet om det exotiska. Hur är
det att befinna sig inne i en 2,5 meter hög persisk matta i
ull? Att röra den, känna fårlukten, värmen som strålar från
den? Och att erfara dess överväldigande närvaro, närvaron
av en skog snarare än en matta.
Både närvaron av djur (lukten) och dimensionen
( storleken på ullfibrerna) är ett försök att förändra vår
p erception och föreställningen om vår position som
människor. Den ikoniska bilden av en drake, tagen från
den persiska matt-typologin, betyder makt. Det är den
rena kraften i närvaro: närvaron av det mångfaldiga
och Andra i Göteborg.
Lektionen Götaplatsen – platsen för makt och motstånd äger rum på
förmiddagarna vecka 36 och lektionen Gå in i mattan på Götaplatsen
på förmiddagarna vecka 37.
Lektionerna genomförs av Göteborg Konsthall är kostnadsfria för skolor
inom Göteborgs kommun och bokas via www.museilektioner.se

The project comes from the desire to internalize, sensualize
and question the notion of the exotic. How is it to find yourself
inside the 2.5-metre-high fibres of a woollen, Persian carpet? To
touch it, smell the sheep, feel the warmth radiating from it? And
to experience its overwhelming presence, which is not so much
the presence of a rug but that of a forest.
Both the proximity of an animal (smell) and the rescaling (the
size of the fibres) are an attempt to shift our perception and
notion of our position as humans. The iconic image of a dragon,
taken from the typology of Persian carpets, signifies power. It is
the sheer power of a presence: the presence of the diverse and
the Other in Gothenburg.

2

Öppet brev till en arbetarkamrat 1936 /
2013 / Open Letter to a Working C
 omrade
1936 / 2013
Johanna Gustavsson, Simone Weil &
Angel Haze

Datum/Date: 22 augusti – 14 september
Plats/Where: Fasaden vid Ödetomten
på Södra Hamngatan 47, Brunnsparken
Öppettid/Opening hours: Verket ses som bäst när mörkret faller
Längd/Duration: 13,26
Språk/Language: svenska/Swedish
An English version can be viewed at www.icia.se
throughout the exhibition period

1936 skriver filosofen, aktivisten, kommunisten S imone
Weil Öppet brev till en arbetarkamrat efter en serie
framgångsrika fabriksockupationer i Frankrike. Jag
hittar h
 ennes brev 2013, mitt i vår tids våldsamma ny
liberala politik. Jag läser brevet, läser om brevet, skriver
och s kriver om och klipper i brevet tusentals gånger
t illsammans med nordamerikanska rapparen Angel Haze.
Weil är på andra sidan av att organisera för förändring
medan vi har den precis framför oss. Weil ger vår kamp
mening, vi har vikt och betydelse, vi är hennes kamrat.
Öppet brev till en arbetarkamrat 1936/2013 visas på
fasaden på ödetomten vid Södra Hamngatan 47 och
som text i den här tidningen. Affischen i tidningen är
f ormg iven av Rikard Heberling.*
In 1936, philosopher, activist, communist Simone Weil writes
Open letter to a working comrade after a series of successful
occupations of factories throughout France. I find her letter
in 2013 and fall headlong. Throughout 2013, in the midst of
the viscous neo-liberal politics of our time, I read and re-read,
re-write and cut-up the letter a thousand times in the company of north American rapper Angel Haze. Weil is on the other
side of organizing for change while we have it right in front of
us. Weil gives meaning to our struggle, we have presence and
importance, we are her comrade.

4

Välkommen till rum 101 på Mornington hotel, Kungsportsavenyn 6.
The Alphabet of Feeling Bad defines terms from A to Z such
as “depression”, but also everyday negative feelings like the
impression of being stuck at an impasse, of feeling numb or not
able to work, of being overwhelmed by demands, of not being
adequate and not getting on, and provides them with a different
meaning. Negative feelings are not understood as individual
f ailure or sickness. Rather the question is raised of how these
could be collectively sensed as “public feelings” but also
p oliticized in the context of neoliberal working conditions and of
homophobia, sexism and racism.

Har du funderat på om det verkligen ska vara upp till var
och varannan kvinna att uppfostra männen runt omkring
sig eller om det kanske finns någon instans i samhället dit
du kan vända dig? Fundera inte längre, nu finns lösningen!
Minimal Kompetens är ett 12-stegsprogram som utbildar
män i att frigöra sig från patriarkala strukturer. Är du
n yfiken att veta mer så ta dig till receptionen på Gothia
Towers och Minimal Kompetens monter. Här finner du en
informationsvideo och broschyrer. Den 8 sep kl 18 kommer
även Minimal Kompetens till Göteborg för att h ålla ett
föredrag i ett konferensrum på Gothia Towers.
Do you ever think about weather it should really be up to every
second woman to raise the men around her, or if there is any instance
in society where you can turn? Stop thinking, here is the solution!
Minimal Kompetens is a twelve-step programme that educates men
to free themselves from patriarchal structures. Are you curious to find
out more? Turn to the reception at Gothia Towers and look for Minimal
Kompetens’ booth. Here you’ll find an information video, brochures and
much more. On sep 8, Minimal Kompetens will visit Gothenburg to give
a lecture at a conference room in Gothia Towers at 6 pm.

Welcome to room 101 at Mornington hotel, Kungsportsavenyn 6.

10/18/2011 09.15 5b
Roxy Farhat

Skulpturen /The Sculpture
Patrik Bengtsson

På morgonen kl 09:15 den 18 oktober 2011 fick
konstnären Roxy Farhat ett sms som bl a f örklarade
att anledningen till att hon upplevt ett oönskat
s exuellt närmande som ett övergrepp var för att
hon är feminist. Videoverket 10/18/2011 09:15
kommer att visas på Guts, en mötesplats för tjejer
och transpersoner från 13 år och uppåt i Angered.
OBS – visning bara tjejer och transpersoner!

Konstnären Patrik Bengtsson hade under en tid sakteligen
fyllts av en obeskrivlig frustration och bitterhet.
Tydligt kom känslan av uppgivenhet.
Mörkret briserade tidigt höst 2010.
Så här börjar historien om ett träd. Ett träd som nu blivit 4 år.
Avställd.
Undangömd och snart glömd i en skog.
En skulptur som sol, vind, regn, snö och kyla skall förgöra,
En pikant detalj till ett hus.

At 9:15 am in the morning on October 18, 2011, the artist
Roxy Farhat receives a text message, which explained that
the reason she experienced an unwanted sexual approach
as a sexual assault, was that she is a feminist. The video
10/18/2011 09:15 will be screened at Guts in Angered, a
m eeting place for girls and transsexuals from age 13.
N.B. Only for girls and transexuals!

During a long time, artist

Patrik Bengtsson was
gradually filled with an
indescribable sense of
frustration and bitterness.
A distinct sense of
r esignation appeared.
The darkness detonated
early autumn 2010.
This is the beginning of
a story about a tree.
A tree that has now
turned four years.
Put aside.
Hidden and soon
forgotten in a wood.
A sculpture that sun,
wind, rain, snow and
cold will defeat.
A piquant detail to a house.

För att ta sig till
S kulpturen,
gå av på hållplats
Sahlgrenska huvudentré.
Gå rakt fram och ta
vänster. Följ det bruna
stråket och ta h öger
in på det vita stråket.
Du kommer till en
p arkeringsplats
med en grind in till
Ä nggårdsbergen.
Följ pilarna.

*) Öppet brev till en arbetarkamrat 1936/2013 /
Open Letter to a Working Comrade 1936/2013
Teknisk och konstnärlig support av Rikard Heberling,
Anna Linder och Timo Menke. Öppet brev till en
arbetarkamrat 1936/2013 har utvecklats inom ramen
för projektet Words Needed av curatorn Anna Linder
för Umeå 2014. Words Needed inkluderar fyra nya
produktioner som uttrycker visuella dialoger, gör
politiska anspråk och skildrar en möjlig utopisk värld.

SAHLGRENSKA
HUVUDENTRÉ
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Are you politically depressed? Welcome to The Institute for Political Therapy. We open on August 22 and welcome visitors until
the Swedish Parliament Election on September 14. The Institute
was founded with the aim to challenge the traditional room for
therapeutic sessions and to realise a frozen political power of
action. We mean that all mental conditions are connected to a
structural reality. The project is a collaboration between artists
and psychologists. You can either have individual or group sessions. Due to lack of resources in health care, we warn you for
queues, so please apply on time. Applicants will be treated after
need. Please note, this is art, not health care.

**) The Alphabet of Feeling Bad
The Alphabet of Feeling Bad är ett samarbete mellan den Berlinbaserade konstnären Karin Michalski och den
USA-baserade teoretikern Ann Cvetkovic. Verket är inspirerat av arbetet av Laruen Berlant, Sara Ahmed, Heather
Love och Ann Cvetkovic. The Alphabet of Feeling Bad har utvecklats inom ramen för projektet Words Needed
av curatorn Anna Linder för Umeå 2014. Words Needed inkluderar fyra nya produktioner som uttrycker visuella
dialoger, gör politiska anspråk och skildrar en möjlig utopisk värld.

Mellan 23 –31 augusti 2014 är du välkommen till Göteborgs
Stadsmuseum för att ta emot din gåva från Haroon.
Haroon är en av de mellan 30 000 och 50 000 p apperslösa
som lever i Sverige utan det skydd som ett fullständigt
personnummer ger.
Gåvan är en praktisk artefakt i begränsat antal.
Du förvänts inte ge något i gengäld, utom din
närvaro vid överlämnandet. Vänligen klipp ut, fyll i och
medtag talongen här till höger. Varmt välkommen!
During August 23 – 31, you are welcome to receive your
Gift from Haroon at Göteborg city museum.
Haroon is one of the 30 000 to 50 000 undocumented people
living in Sweden without the protection that is given through
a personal identity number.
The gift is a practical artefact in a limited number. You are
not expected to give anything in return, except your presence
during the delivery. Please fill out the form to the right, cut it
out and bring it to the City museum. Welcome!
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Givandets kör och Tiggandets kör/
The Chorus of Giving and the Chorus
of Begging
Cecilia Parsberg

Datum/Date: 23 augusti – 14 september
Plats/Where: Bakom Röda Sten Konsthall / Behind Röda Sten Konsthall
Öppettider/Opening hours: Alla dagar kl 12-18 / Every day 12-6 pm
Film/Ljudinstallation

Det politiska är själva grunden i mitt konstnärliga arbete.
Det politiska pågår i vardagen, mellan människor i mina
kvarter som delar min tillvaro. Jag ser och känner ett
fysiskt och mentalt avstånd mellan knäböjande på gatan
och förbipasserande, mellan tiggare och givare. Det är
till det ”mellanrummet” betraktaren bjuds in. Mellan de
två körerna sker en dialog eller brist på dialog mellan
röster, ansiktsuttryck och kroppar. Installationen Givandets kör och Tiggandets kör är en gestaltning av detta
upplevelserum. En spegling av en situation som alla kan
uppleva på gatan och referera till i sin vardag. Det är min
förhoppning att konsten kan göra det möjligt att se detta
mellanrum – som verkar vara så svårt att tala om – som
ett handlingsutrymme; och därmed bidra till att man ska
kunna agera politiskt i och om detta rum.****
Film- och ljudinstallationen Givandets kör och Tiggandets
kör är ett nyproducerat verk av konstnären Cecilia Parsberg
som visas i en containerinstallation bakom Röda Sten
konsthall. Projektet är en del av Cecilia Parsbergs forskningsarbete: Hur kan du bli en framgångsrik tiggare i Sverige?
Läs mer på: http://tiggerisomyrke.se
http://www.eurozine.com/articles/2014-08-06.parsberg-sv.html

Är du politiskt deprimerad? Välkommen till Institutet för politisk terapi. Vi öppnar den 22 augusti och tar emot besökare
fram till svenska riksdagsvalet. Institutet grundades i syfte
att utmana det terapeutiska rummets traditionella samtals
ramar och att förverkliga frusen politisk handlingskraft.
Vi som driver institutet menar att alla mentala tillstånd är
förbundna med en strukturell verklighet. Projektet är ett
samarbete mellan scenkonstnärer och psykologer. Du kan få
samtal enskilt eller i grupp. På grund av resursbrist inom vården varnar vi för köer, så anmäl dig i tid. Sökande kommer
att prioriteras efter behov. Obs. Detta är konst, inte vård.***

Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

år

Politisk Terapi / Political Therapy
Lisa Färnström & Tova Gerge

Datum/Date: 22 augusti – 14 september
Plats/Where: Skogen, Masthuggsterassen 3
Öppettider/Opening hours: individuella bokningar /
individual bookings
Boka biljetter: www.politiskterapi.se
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En gåva från Haroon /
A Gift from Haroon
The non existent Center
Haroon Natan, Carl-Oscar Sjögren, 		
Karin Linderoth

INVIGNING: 23 augusti kl 16:00

Datum/Date: några gånger mellan 22 augusti – 14 september
Plats/Where: Guts – Mötesplats för tjejer, Angered

Datum/Date: 22 augusti – 14 september
Plats/Where: Gränsgatan

gg

OBS! Alla programpunkter som äger rum på Skogen
är producerade av Troja scenkonst och Skogen i
samarbete med ICIA

Datum/Date: 22 augusti – 14 september
Plats/Where: Gothia Towers, receptionen
Öppettider/Opening hours: varje dag kl 12-20
Språk/Language: svenska/Swedish

The Alphabet of Feeling Bad definierar termer från A-Ö,
t ex. ”depression”, men också vardagliga negativa känslor som intrycket av att vara fast i en återvändsgränd, att
känna sig förlamad eller oförmögen att arbeta, att begravas
av krav, att inte räcka till och att ge termerna en annan
innebörd. Negativa känslor uppfattas inte som individuella
misslyckanden eller sjukdom. Snarare uppstår frågan om
hur dessa kollektivt skulle kunna kännas som ”offentliga
känslor”, men också politiseras i samband med nyliberala
arbetsförhållanden och av homofobi, sexism och rasism.**

4
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Roxy Farhat, Johanna Friedman,
Hanna Stenman

Datum/Date: 22 augusti – 14 september
Plats/Where: Mornington hotel, room no 101, 1st floor,
Kungsportsavenyn 6
Öppettider: Varje dag kl 07–23
Längd/Duration: 14,22 min
Language: English

Än

Open Letter to A Working Comrade 1936/2013 is screened
on the façade on the empty site at Södra Hamngatan 47 in
B runnsparken, and also printed as text in this magazine.

5a Minimal kompetens
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Dygnet runt
Datum/Date: 22 augusti – 12 september
Plats/Where: Götaplatsen
Öppettid/Opening hours: Dygnet runt/at all hours

t
s t råke

Joanna Rajkowska

Välkommen att ta emot din gåva på Göteborgs Stadsmuseum
23–31 augusti 2014

The Alphabet of Feeling Bad
Karin Michalski & Ann Cvetkovic

V il t

1 Carpet

ANNONSSIDA

&

ANNONSSIDA

***) Politisk Terapi / Political Therapy
Institutet för politisk terapi drivs av scenkonstnärerna
Tova Gerge och Lisa Färnström, och produceras av
Skogen i samarbete med ICIA och med stöd från
Kulturbryggan.
The Institute for Political Therapy is run by artists Tova
Gerge and Lisa Färnström. It is produced by Skogen, in
collaboration with ICIA and supported by Kulturbryggan.

MOTBILDER

The political is the very foundation of my artistic work. The
political happens every day, between people in my neighbourhood, people who share my existence. I see and feel a physical
and mental distance between those on their knees on the
street and passers by, between beggars and givers. The viewer
is invited into that space “in-between.” There is a dialogue, or
lack of dialogue, between the two choruses; between voices,
facial expressions and bodies. The installation “The Chorus of
Giving and the Chorus of Begging” is an embodiment of this
experiential space. A mirror of the situation that everybody can
experience on the street and refer to in their day-to-day lives.
It is my hope that art will make visible this in-between space –
which seems difficult to talk about – as a space for action; and
thus contribute to the possibility for political action in
and about this space.
The film- and sound installation The Chorus of Giving and the
Chorus of Begging is a newly produced work by artist Cecilia
Parsberg, which takes place in a container installation behind
Röda Sten konsthall. The project is part of Parsberg’s research:
How do you become a succesful beggar in Sweden?
Read more on: beggingasaprofession.eu
http://www.eurozine.com/articles/2014-08-06.parsberg-en.html

Öppet
tis, tors-sön kl 10-17
onsdag kl 10-20, måndag stängt
								
Namn:
								
9 Guide by Numbers

Marika Hedemyr

Datum och tid/Date and time: 23 augusti – 6 september
lör/Sat 23/8, 30/8, 6/9 kl 12
ons/Wed,27/8, 3/9
tors/Thu 28/8, 4/9
fre/Fri 29/8, 5/9 kl 12 och kl 18
Individuella bokningar/Individual bookings
Mötesplats/pickup-point: Utanför huvudentrén Göteborgs
Polishus, Ernst Fontells plats, Göteborg
Längd/Duration: ca 45 min
Språk/Language: svenska/Swedish,
engelska vid förfrågan/English on demand
Platsbokning på/Tickets on: www.icia.se

Mitt i hjärtat av Göteborg, mitt emellan Polishuset,
Tingsrätten, Häktet, två kontorsbyggnader och Ullevi
Arena ligger en helt nybliven kommunal park.
Marika Hedemyr tar dig med på en guidad tur i denna
k ameraövervakade park som ännu inte fått något namn.
Genom statistik, beläggning, och exakta siffror b
 erättar
hon om närvarande och frånvarande kroppar i detta
k raftfält som har 6000 personer över mark, 15 000
personer under jord, 7 övervakningskameror, 15 träd 200 år
gamla och 27 meter höga, 1 105 fönster mot parken,
en gräsyta stor som en halv fotbollsplan där ena halvan
är offentlig park, andra planhalvan privat mark.
In the middle of Gothenburg’s heart, in between the Police house,
the District Court, the Arrest, two office buildings and Ullevi
A rena, there is a brand new community garden.
Marika Hedemyr will take you on a guided tour in this camera surveiled garden that is still unnamed. Through statistics, occupancy,
and exact numbers, she will tell about present and absent bodies i
this force field which has 6000 people overground, 15 000 people
underground, 7 surveillance cameras, fifteen 200 year old trees
that are 27 metres high, 1 105 windows towards the garden, a
grass lawn big as the size of half of a football pitch, where one
half is public and the other half is private.

10 Let’s meet in Göteborg

Marika Hedemyr

Datum och tid/Date and time: 23 augusti – 9 september
Lör/Sat 23/8, 30/8, 6/9 kl 14–17
sön/Sun 24/8, 31/8, 7/9 kl 14–20
mån/Mon 25/8, 1/9, 8/9
tis/Tues 26/8, 2/9, 9/9 kl 16–20
Individuella bokningar/Individual bookings
Mötesplats/Meeting Point: Baren Heaven 23 i Gothia Towers
Längd/Duration: ca 45 min
Språk/Language: svenska/Swedish
Platsbokning på/Tickets on: www.icia.se

Vart är du och staden på väg? Välkommen till ett möte
med och på Korsvägen, en av Göteborgs största knutpunkter och Europas största integrerade mötesplats, mitt på
Evenemangstråket.
Under en hörlurspromenad möter du Korsvägen i all sin
komplexitet. Det är en splittrad plats där dåtid möter nutid
och framtid, där hjulen aldrig stannar. Drömmar om den
nya världen möter verkligheten i en resa genom Göteborgs
stadsutveckling, emigrationshistorier och framtidsvisioner.
Du färdas 80 meter upp i luften, 300 meter över land, 400
år i tiden, och 600 mil över havet.
Where are you and this city going? Welcome to a meeting with and
on Korsvägen, one of Gothenburg’s largest junctions and Europé’s
largest integrated meeting point, in the middle of the Gothenburg
Event District.
During an audio walk, you will meet Korsvägen in all its c omplexity.
It is a scattered place where the past meets the present and the
f uture, where the wheels never stop spinning. Dreams about
the new world meet reality in a trip on the city development of
G othenburg, history on emigration and visions of the future.
You will be travelling 80 metres up in the air, 300 metres over
land, 400 years in time and 6000 kilometres above the sea.

Stadsmuseet, Norra Hamngatan 1

11 Hemma hos Kjell

Kjell Caminha

Datum och tid/Date and time:
sön/Sun 24/8, kl.12–15
mån–ons/Mon–Wed 25-27/8, kl.18–20
fre/Fri 5/9, kl.18–20
lör/Sat–Sön/Sun 6-7/9, kl.13–15
mån/Mon–Ons/Wed 8-10/9, kl.18–20
Adress/Address: Västra Andersgårdsgatan 15A, 417 15
Närmsta hållplatsen/Closest tram station: Rambergsvallen

Vill du komma och äta feijoada med mig?
Jag är intresserad av gästfrihetens politik och strategier.
Vad är det som står på spel när man bjuder in okända
gäster hem till sig? Skulle man bjudas tillbaka senare?
För MOTBILDER kommer jag laga att mat till dig.
Min lilla tvåa på Hisingen ska vara öppet så att du kan
äta Brasiliens nationalrätt, feijoada. Det sägs att rätten
uppfanns av afrikanska slavar som arbetade på plantager
och brukade spara matresterna och göra långkok på
dem tillsammans med billiga svarta bönor.
Med Hemma hos Kjell vill jag uppmana dig att komma hem
till mig med förhoppning av att jag någon gång blir bjuden
tillbaka. Jag ska servera feijoada* för alla som kommer.
*feijoada innehåller griskött

För varje dag lagas det ca 30st. portioner, först till kvarn
gäller. Ring mig för mer info: 076 5916 703
Would you like to eat feijoada with me?
I am interested in the different politics and practices of hospitality.
What is at stake when you invite someone unfamiliar over to your
home for food? Would you be invited back later?
For Counterparts, I will be cooking for you. My little two-bedroom
flat at Hisingen will be open so you can eat feijoada, Brazil’s national dish. It’s said that African slaves who worked on plantations
used to spare the leftovers and long-cook them together with
cheap black beans, thereby inventing it.
In At Kjell’s, I invite you to come to my home, hoping to be
invited back by you someday. I will be serving feijoada* for
e veryone who comes.
* feijoada consists of pork

For each day 30 portions will be cooked, first come first served. Call
me for more info on 076 5916 703

12 Run for Your Life!

– en kollektivistisk stafett för papperslösa

Haroon Natan, Annika Vestel och 		
Paolo Zuccotti
Datum/Date: 13 september
Plats/Where: Angereds arena
Tid/When: kl 9-21

Lördagen den 13 september är människor i alla åldrar
välkomna att delta i det konstnärliga sportsevenemanget Run for Your Life! på Angered arena. Springandes,
gåendes, med rullstol, på kryckor, eller krypandes – alla
kan delta i denna kollektiva och symboliska stafett
för s olidaritet med papperslösa. Dagen bjuder också
på a kter, musik, läsningar och annat program. Alla är
h järtligt välkomna att delta eller heja på de som deltar!
För mer information: www.runforyourlifegbg.tk
On Saturday September 13, people in all ages are welcome to
participate in the artistic sports event Run for Your Life! at Angered
arena. Running, walking, with wheelchair, on crutches, or crawling
– everyone can be part of this collective and symbolic relay in
solidarity with undocumented people. The day will also consist
of a program with acts, music, readings etc. Everyone is warmly
w elcome to join or to cheer on those who do!
Read more on www.runforyourlifegbg.tk

****) Givandets kör och Tiggandets kör är ett konstverk av Cecilia Parsberg.
Kördirigenter och ljud: Next Stop: Horizon – Jenny Roos och Pär Hagström, Kameror T-kör: Erik Pauser, Kameror G-kör: Lars Siltberg, Tolk: Carmen Condruz, Inspelat
i Jacobssonteatern i Artisten, på Artisten, Göteborgs Universitet, Redigering: Kristina Meiton, Ljudmix: Pär Hagström, Regissör och producent: Cecilia Parsberg
Deltagarna i ”Givandets kör” och tolken har inte fått lön, de har gett sin tid och arbete. Deltagarna i ”Tiggandets kör” och vi som arbetat med produktionen har fått
betalt enligt samma timlön. Stort tack till samtliga deltagare för djupt engagemang och mäktig vilja. I ”Tiggandets kör” deltar: Laurentiu, Catalin, Gabi, Marian,
Marin, Aurel, Nikolai.Florino, Augustina, Ana (den äldre), Ana (den yngre), Margareta, Ileana. I ”Givandets kör” deltar: Jon, Erik, Samuel, Frej, Gunilla, Kia, Leila,
Catharina, Håkan, Jennifer
Särskilt tack till: Leif Eriksson, Marin Cuero, Leila Aissat, Göran Dahlberg.

MOTBILDER
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