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Maria Hassabi och höstens program på Wanås Konst 
I utställningen SculptureMotion medverkar sex svenska, nordiska och internationella konstnärer, 
varav en konstnärsgrupp, och den omfattar även rörlig bild och performance. Konstnärerna 
utgår från rörelse – adderar, är, återger rörelse, är minnen av rörelse, och lyfter fram ordets 
dubbla betydelse – fysisk rörelse, men också rörelse som en sammanslutning som vill påverka. En 
av världens främsta koreografer, William Forsythe, visar för första gången koreografiska objekt i 
Sverige. Som en del av utställningens program har vi mött William Forsythe för en Walk & Talk i 
skulpturparken, följt med på visning med skolbarn och konstnärsgruppen Mammalian Diving 
Reflex i närbelägna Knislinge och kunnat vara med i Sonia Khuranas performance gruppaktivitet 
Lying down on the ground. 19 och 20 augusti ser ni den uppmärksammade och documenta-
aktuella koreografen Maria Hassabis performance STAGED? (2016) – undressed, utomhus i 
skulpturparken.  

 
 

           
 
3. Maria Hassabi, STAGED (?) 2016., 2016 Foto: Thomas Poravas. 
 
”Att komma i kontakt med konst på Wanås Konst är inte ytligt. Det är live, fysiskt och kan beskrivas som 
oundvikligt: du känner lorten under fötterna, förstår vikten av din kropp i förhållande till en flod av betong, 
känner dess omfång i en labyrint av träd eller dess längd förvrängd genom böjt glas. Du söker upp det specifika 
verk som du vill se och din tidsuppfattning förändras. Resan blir lika viktig som objektet du letar efter. Konsten är 
runtom, överallt. Naturen är överallt, runtom. Du aktiverar det, det aktiverar dig.” – Rachel Tess, affilierad 
curator dans, Wanås Konst. 
 
 



 
 
 
Om Live Art på Wanås Konst  
2016 började Wanås Konst aktivt inkludera performance och dans i det årliga programmet. Inte bara som 
en engångshändelse utan som en långsiktig satsning på Live Art, konst som måste upplevas i stunden och kräver 
din närvaro där och då. Det innebär fler chanser att ta del av dans och performance på Wanås. I år använder vi 
skulpturparken som utgångspunkt för en serie tillfällen med Live Art i form av performanceverk och 
workshoppar. Konstnärerna använder platsen som en undersökande lekplats. De för en dialog med den 
existerande samlingen och naturen. De leker, busar och fördjupar vår koppling till besökare i alla åldrar. De 
ändrar hur vi upplever våra kroppar i förhållande till tid och rum. 
 
Maria Hassabi undersöker med sin föreställning spänningen mellan den mänskliga kroppen och det konstnärliga 
objektet med skulpturparken som bakgrund. Kropparna pendlar mellan dans och skulptur, levande kropp och 
stillbild. Dansarna varierar utdragen rörelse med långvarig stillhet vilket ger publiken tid att betrakta dem som 
bilder, abstrakta eller med flera referenser. Maria Hassabi är född 1973 och verksam i New York. Hon med verkar 
i  documenta 14 STAGING (2017) som är tillsammans med STAGED (2016) utgör en diptyk. Rachel Haidu 
skriver i documenta 14: Daybook dansarnas rörelser ”Each trembling reinvents the very notion we carry of shape, 
no longer a static picture –integer-like, symbolic, a template – but a mobile and powerful force”  
………………………………………………………..   
 
Program SculptureMotion och höstperformanceprogram 
 
Maria Hassabi STAGED? (2016) – undressed, utomhusperformance 
Lördag 19 och söndag 20 augusti, Wanås Konst, kl. 13. Längd ca 40 min. Information och bokning 
konsthall@wanaskonst.se. Ingår i entréavgiften 
 
I STAGED? (2016) – undressed är fyra personer i abstrakt mönstrade kläder sammanbundna i en långsam 
förvandling, en levande skulptur. I versionen “undressed” [avklädd] på Wanås Konst, bortanför teaterns scenrum, 
blir skulpturparken scen och påverkar uppförandet. 
 
Medverkande Jessie Gold, Hristoula Harakas, Maria Hassabi, Oisín Monaghan Kostym Victoria Bartlett 
Management Alexandra Rosenberg. 
 
Samproduktion Dance4 (Nottingham, UK), FIAF’s Crossing the Line Festival (New York, NY), High Line Art 
(New York, NY), Keir Foundation med stöd från Dancehouse (Melbourne, AU), The Kitchen (New York, NY), 
Kunstenfestivaldesarts (Bryssel, BE), Onassis Cultural Centre (Aten, GR), och Summer Stages Dance @ ICA 
(Boston, MA). 
STAGED? skapades under residensvistelser vid Bard College (New York, NY), Camargo Foundation med stöd 
från Jerome Foundation (Cassis, FR) samt Robert Rauschenberg Foundation (Captiva Island, FL). STAGED? har 
delvis möjliggjorts med stöd från Randi & Jeff Levine och Leo Koenig & Maggie Clinton. 
 
Programmet är utformat i samarbete med Rachel Tess, affilierad curator dans, och genomförs med stöd av 
Kulturrådet och Kultur Skåne. 
 
Björn Säfsten, Samtal och rörelse för dig som är pensionär  
Lördag 14 oktober, kl. 10 – 16, Wanås Konst 
 
Björn Säfstens workshop pågår i sex timmar inklusive pauser. Hur arbetar en koreograf? Varför ser dans ut som 
den gör? Du som vanligtvis sitter i publiken och undrar eller vill veta mer får under en dag chansen att möta Björn 
Säfsten och göra en fysisk djupdykning i den samtida dansen – utforska arbetssätt och rörelser.  
Inga förkunskaper krävs men begränsat antal platser så anmäl er redan nu till albin@wanaskonst.se. 
Dagen presenteras i samarbete med Marc, Riksteatern och Östra Göinge Teaterförening 



 
 
……………………………………………………….. 
Pågår på Wanås Konst 
 
SculptureMotion 
William Forsythes konstnärskap är utgångspunkten för utställningen SculptureMotion. SculptureMotion samlar verk som 
utforskar skulptur i rörelse och skulptur som inbjuder till handling. Forsythe är en banbrytande koreograf, men i utställningen 
är det hans koreografiska objekt som står i fokus och som visas för första gången i Sverige. 
Medverkande: Carolina Falkholt (SE), William Forsythe (USA), Henrik Plenge Jakobsen (DK) Sonia Khurana (IN), 
Éva Mag (SE), Mammalian Diving Reflex (CAN/DE) 
Utställningsperiod: 7 maj – 5 november 2017 
 
Återblick 1987 – konsten på Wanås   
30-års jubileum! Den första konstutställningen i parken öppnade 1987 på Wanås. Men vem ställde ut 1987 och vad mötte 
konstbesökaren? Årets Återblick är en utställning om en utställning och en djupdykning bland modeller och arkivmaterial 
som vrider tillbaka tiden till 1987 i konsthallen. Genom att se tillbaka möter vi en del av konstscenen för 30 år sedan, och får 
perspektiv på både hur konsten förändrats och utvecklingen av en skulpturpark. I serien Återblick undersöks konstverken i  
samlingen och de tidigare utställningarna på Wanås. 
Utställningsperiod: 14 april – 24 september 2017 
 
……………………………………………………….. 
Höst och vinter 
Nytt för 2017 är att även Konsthallen får utökade öppettider med utställningar som sträcker sig över vintern. Hösten och 
vintern visas Jennifer Forsbergs (SE) utställning Jordränta i konsthallen. Dessutom blir det specialaktiviteter i samband med 
Höstlovet och Bästa Biennalen – för barn, unga och nyfikna. 
 
Jennifer Forsberg, Jordränta – konsthallen  
Vernissage: lördag	30 september, 2017 
Utställningsperiod: 30 september - 22 december, 2017 
 
Bästa Biennalen och höstlovsöppet – tema Kaos 
28 oktober – 5 november, 2017, öppet dagligen kl. 11–15, 
Öppen workshop som utgår från Jennifer Forsbergs utställning och arbete med lera. För höstlovet bygger vi en 
vedbränningsugn och låter elden färga det ni gjort. Bränningstid är flera dagar och keramiken kan inte tas hem samma dag. 
Vi samlar det som skapats och gör en utställning. Alla är välkomna att hämta sitt föremål efter höstlovet.  
Ingår i entrébiljett, alltid fritt inträde upp till 18 år. 
 
……………………………………………………….. 
 
Alltid på Wanås 
Skulpturparken med samlingen öppen året runt, dagligen kl. 8 – 19.  
Konsthallen öppen dagligen från 7 maj kl. 10 – 17.  
Konsthall, Shop & Deli, Wanås Restaurant.   
 
……………………………………………………….. 
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, utomhus i landskapet runt Wanås i Skåne. Förutom den permanenta samlingen, visas omfattande tillfälliga 
utställningar utom- och inomhus, med tillhörande program med visningar, konstnärssamtal och workshops för en bred  



 
 
 
 
 
publik. Wanås Konst producerar platsspecifik internationell samtidskonst och lärande med nyskapande och tillgänglighet för 
alla som ledord. I skulpturparken och den permanenta samlingen finns ett 70-tal platsspecifika verk i landskapet som skapats 
särskilt för Wanås Konst av konstnärer såsom Nathalie Djurberg & Hans Berg, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono, och 
Ann-Sofi Sidén mfl. Skulpturparken har årligen ca 75 000 besök och 8000 barn och unga deltar i pedagogiska aktiviteter som 
visningar och workshops. 
 
Wanås Konst drivs av den fristående ideella Stiftelsen Wanås Utställningar som skapades 1994. Marika Wachtmeister 
grundade verksamheten 1987 och ledde den till 2010. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth Millqvist och 
Mattias Givell. Verksamheten finansieras främst genom egenintäkter samt av statligt, regionalt och kommunalt stöd samt 
privata fonder och sponsring. Wanås Konst är medlem av European Land+Art Network (ELAN). 
 
Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. Platsen Wanås består av en skulpturpark och en konsthall 
samt ett medeltida slott och ett ekologiskt lantbruk. Våren 2017 öppnar Wanås Restaurant Hotel. Wanås ligger i Östra 
Göinge kommun i nordöstra Skåne 1,5 h från Malmö/Köpenhamn. Wanås är en Long Run Destination – internationellt 
ledande inom hållbar besöksnäring, lokal utveckling och kulturvård. 
	


