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Kor kan drömma av Maria Bajt och Jason Diakité migrerar till USA 
 
I helgen öppnade American Swedish Institute (ASI), Minneapolis, en rumsinstallation 
av Maria Bajt baserad på Wanås Konsts barnbok Kor kan drömma. Maria Bajt har 
under en residensvistelse på ASI arbetat med väggmålningar och skulpturer. I den 
historiska byggnaden Turnblad Mansion skapar hon en helhetsupplevelse och 
välkomnar oss att gå in i berättelsen, se, läsa, lyssna och upptäcka. Boken är en i Wanås 
Konsts serie av konstbarnböcker som utgår ifrån samarbeten mellan konstnärer och 
författare. Böckerna är fristående och ramverket är att de utspelar sig i Wanås park 
bland konsten i verkligheten och fantasin. Idag omfattar serien fem titlar varav Kor kan 
drömma (2013) med text av Jason Diakité är översatt till engelska och arabiska (2016). I 
Minneapolis blir boken också en presentation av skulpturparken och en upptäckt av 
konsten på Wanås.  
 

 
       

Maria Bajt, Wanås Konsts barnbok: Kor kan drömma, 2013. Bild: Maria Bajt. 
 
Wanås Konsts barnbok i utställning i Minneapolis våren 2017  
“Då och då, vissa speciellt klara fullmånenätter, kan nattvandrande människor iaktta en ko 
som går i skulpturparken på Wanås. Det är Sam som letar efter konsten i parken på andra 
sidan stenmuren.“ (Kor kan drömma, 2013. Text Jason Diakité.) 
 
 



 
 
 
ASI presenterar utställningen i samband med utställningar kopplade till temat Migration, 
Identity and Belonging. ASI grundades av svenskar som immigrerat till USA och har som 
mission att vara en samlingsplats för alla där uttryck av och erfarenheter från kultur, 
migration, miljö och konst kan mötas och uppmärksammas. 
 
Maria Bajt, Cows Can Dream 
American Swedish Institute, Minneapolis, USA 
Utställningsperiod: 21 januari – 31 oktober, 2017  
Hemsida: http://www.asimn.org/exhibitions-collections/exhibitions/cows-can-dream-family-
gallery-exhibit 
 
Om konstnärerna 
Maria Bajt (f. 1976, Stockholm, bor och arbetar i Stockholm och Berlin). Hon tog examen 
från Kungliga konsthögskolan i Stockholm 2008. Hon har bland annat haft soloutställningar 
på Galleri Thomassen i Göteborg (2011), Olle Nymans ateljé i Saltsjö-Duvnäs (2015) och 
Norrtälje Konsthall (2016). Hon har medverkat i flera grupputställningar i Sverige, England 
och Tyskland. 2012 tilldelades hon IASPIS stipendium för kulturutbyte med Mexiko, 2013 
Sven X:et Erixsons stipendium och 2015 ett tvåårigt arbetsstipendium av den svenska 
Konstnärsnämnden.  I konsthallen på Wanås har hon gestaltat ett barnboksrum. 
 
Jason Diakité (f. 1975, Lund, bor och arbetar i Stockholm) är hiphopartist och textförfattare. 
Under artistnamnet Timbuktu har han släppt åtta album som soloartist och turnerat 
omfattande både i Sverige och internationellt, och mottagit åtta Grammisar. Senaste albumet 
heter För Livet Till Döden, 2014. Han har också haft flera egna radioprogram och varit 
programledare för Musikhjälpen. Han är aktuell med den självbiografiska En droppe midnatt, 
2016, utgiven på Albert Bonniers förlag. 
 
……………………………………………………….. 
 
2017 på Wanås Konst 
Vår 
Återblick 1987 – konsten på Wanås 
Vernissage: fredag 14 april, 2017  (Obs! Nytt datum!) 
Utställningsperiod: 14 april – 24 september, 2017 
 
Den Kosmiska Havsträdsgårdspassagen – en babyperformance av Peter Mills 
Föreställningar: lördag och söndag 15 – 16 april. Boka plats. Mer information följer under 
våren. 
……………………………………………………….. 
 
Sommar 
SculptureMotion 
Med: William Forsythe (USA), Carolina Falkholt (SE), Henrik Plenge Jakobsen (DK) 
Sonia Khurana (IN), Éva Mag (SE), Mammalian Diving Reflex (DE/CA) 
Vernissage: söndag 7 maj, 2017 
Utställningsperiod: 7 maj – 5 november, 2017 
Specialhelg 17–18 juni: Mammalian Diving Reflex – ideal entertainment for the end of the 
world 
……………………………………………………….. 
 



 
 
 
 
Höst och vinter 
Nytt för 2017 är att även Konsthallen får utökade öppettider med utställningar som sträcker 
sig över vintern.  
 
Poul Gernes – specialprojekt 
Vernissage: september, 2017 (datum meddelas våren 2017)  
 
Jennifer Forsberg – konsthallen  
Vernissage: lördag 30 september, 2017 
 
Bästa Biennalen och höstlovsöppet 
21 oktober – 5 november, 2017 
 
……………………………………………………….. 
Alltid på Wanås 
Skulpturparken med samlingen öppen året runt, dagligen kl. 8 – 19.  
Café, Konsthall, Shop & Deli har stängt. 
Wanås Konst inne- & utesäsong: fr o m 14 april, 2017 
Café, Konsthall, Shop & Deli har öppet. 
……………………………………………………….. 
Wanås Konst/The Wanås Foundation  
Wanås, SE-289 90 Knislinge, Sweden  
www.wanaskonst.se 
För mer information vänligen kontakta:     
Sofia Bertilsson, presskontakt  
0733-86 68 20, press@wanaskonst.se  
http://www.wanas.se  
Pressrum:  http://news.cision.com/se/wanas-konst  (här finns fler bilder för nedladdning) 
 
Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar 
synen på samhället. Wanås Konst producerar platsspecifik internationell samtidskonst och lärande med 
nyskapande och tillgänglighet för alla som ledord.  
Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. Wanås består ett medeltida slott, ett ekologiskt 
lantbruk, en naturskön skulpturpark och en konsthall, och är beläget i södra Sverige. Våren 2017 öppnar Wanås 
Restaurant Hotel.  
 
Wanås Konst drivs av Stiftelsen Wanås Utställningar. Grundaren Marika Wachtmeister initierade 
utställningsverksamheten 1987. Wanås ligger i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne 1,5 h från 
Malmö/Köpenhamn. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth Millqvist och Mattias Givell. Wanås 
är medlem av European Land Art Network (ELAN) och är en Long Run Destination – ledande inom hållbar 
utveckling inom besöksnäring, lokal utveckling och kulturvård.  
	


