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Program:

12.00 
Dörrarna öppnas

12.15 
Välkomstord av Mariangela 
Mendez Prencke, konsthallschef 
och Hanna Isaksson, 
Verksamhetsledare Resurscentrum 
för konst, Region Norrbotten.

12.30 
Guidad visning av utställningen 
Jag är kommen med konstnären 
Kalle Brolin

13.30
Introduktion till filmutställning 
Jag är mångfaldig med curatorn 
Torill Østby Haaland

15.00
Föreläsning/performance av 
konstnären Eva Bakkeslett

Den 19 mars är det dags för vernissage av två nya utställningar: 
Jag är kommen av Kalle Brolin och Jag är mångfaldig, ett 
filmprogram curerat av Karolin Tampere och Torill Østby Haaland 
med verk av Eva Bakkeslett, Iselin Linstad Hauge, Viktor Pedersen 
och Jenna Sutela.

Efter nästan två år av pandemi, restriktioner, social distansering... befinner vi 
oss nu istället under en tung himmel svart av krig. Med tanke på de senaste 
veckornas hemska händelser och det som ännu återstår, känns det svårt att säga 
att vi bara är glada att välkomna er till vår nästa vernissage. 

Därför vill vi ödmjukt men också ivrigt bjuda in er till konstens fria rum där 
det går att tänka och uppleva annorlunda saker och verk du inte möter någon 
annanstans. Här kan vi både signalera skönheten i vardagen och kritiskt ta itu 
med världens och dagens problem.

Välkommen!

Om utställningarna:

Jag är mångfaldig
Är ett urval av filmer curerat av Karolin Tampere och Torill Østby Haaland 
med verk av Eva Bakkeslett, Iselin Linstad Hauge, Viktor Pedersen och 
Jenna Sutela. Filmerna utforskar liv i olika former och relationen
mellan människor och andra varelser. Allt ifrån de boskapsdjur som vi 
föder upp i livsmedelsindustrin och honungsbin som pollinerar växter till de 
mikroskopiska bakterier som finns i vår kost och i oss. I filmerna blandas 
existentiella frågor om etik och ekologi men också frågor om kollektivitet. Vi 
möter livsformer där distinktionen mellan individ och grupp ter sig meningslös 
samt livsformer som ger oss en förståelse för det intrikata samspelet mellan 
varelser. Detta ömsesidiga beroende som gör livet möjligt men som vi ofta 
nonchalerar. 

Jag är kommen
Kalle Brolins utställning rymmer två kontrasterande berättelser om Sveriges 
flyktingmottagande efter andra världskriget och utspelar sig i den skånska 
sockerindustrin. Hit kom förintelseöverlevare som räddats på de vita bussarna. 
I verket representeras de av robotliknande dockor av kartong och trä. De sattes i 
arbete på sockerbetesfälten. Samtidigt får nazister på flykt sympati och aktivt
stöd från skånska godsägare. Genom olika insamlade material i vitrin, samt i de
tvåkanaliga videoverken där bilder möter varandra, belyser Kalle Brolin den
föreställda relationen mellan arbetare och godsägare, överlevare och nazister.

V E R N I S S A G E
 19 mars 2022

Detalj ur Jeg er mangfoldig, 2020 av Viktor Pedersen
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