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Robert Wilson – Ett samtal. Wanås söndag 27 september, 2015. 
  
Den världskände konstnären och regissören Robert Wilson kommer till Wanås för ett 
samtal om sitt konstnärskap, om röster och tystnad,  om närvaro och frånvaro. Samtalet 
utgår ifrån installationerna A House for Edwin Denby, som ingår i den permanenta 
samlingen, samt Edwin’s Last Day, det verk som han skapade i samband med sin 
utställning 2000. Samtalet kommer att beröra konst, performance och videoporträtt. 
Robert Wilson har sagt ”En konstnär återskapar historia, inte som en historiker, utan 
som en poet.” Wilson är en gränsöverskridande konstnär. Hans konstverk och 
föreställningar är visuellt slående och känslomässigt laddade. I verken använder han sig 
av en mängd olika konstnärliga uttryck, såsom dans, ljus och text, och samarbetar men 
andra konstnärer som till exempel Philip Glass och Lady Gaga. Samtalet äger rum på 
Wanås söndag 27 september kl. 15. Välkomna!  
 
 

             
1. Robert Wilson. Foto: Lucie Jansch.  2. Robert Wilson, A House for Edwin Denby, 2000. Foto: Anders Norrsell 
 
Samtalet med Robert Wilson är en del av Återblick – Past Performance, en återblick som 
undersöker performance i samlingen och i tidigare utställningar. Det är också en fortsättning 
på samtalsserien med konstnärerna i centrum där de berättar om sina verk och sina 
konstnärskap idag. Wilsons installation A House for Edwin Denby, det lilla huset som står 
mellan bokarna i en glänta i skulpturparken, är för många en oförglömlig upplevelse. Genom 
de höga upplysta fönstren skymtar en enkel, shakerinspirerad stol och ett bord med en 
uppslagen bok. En lugn och besvärjande röst ljuder och fyller rummet i skogen runt huset. 
Den berättar om färder, de som gjorts och den sista som görs. Rösten är konstnärens egen. 
Wilson skapade år 2000 två större installationer på Wanås som båda dedicerades till Edwin 
Denby (1903 – 1983). Denby var en framstående amerikansk poet och danskritiker som 
begick självmord. Förutom det nu permanenta verket A House for Edwin Denby, skapade 
Wilson även en omfattande installation i Magsinet med titeln Edwin’s Last Day. 
 
Språket och orden är viktiga delar av Wilsons konstnärskap, liksom tystnaden och frånvaron  
– det som inte hörs och syns. Wilson tänjer språket och behandlar orden som om deras  



 
 
betydelse är specifik för en särskild karaktär i ett drama. Ord används även som visuella 
komponenter i installationer och på scen. Wilson är mest känd för sitt arbete med avant garde-
teater och opera. Tillsammans med ett antal framstående kompositörer och musiker, David 
Byrne, Philip Glass och Tom Waits till exempel, har han skapat unika föreställningarna där 
han ofta agerat regissör, manusförfattare och scenograf. Just nu pågår repetitioner i Linz för 
Verdis La Traviata och på gång är även en opera om Nicola Teslas liv, ett samarbete med Jim 
Jarmusch och Tilda Swinton. I Water Mill, New York, har Wilson grundat The Watermill 
Center, ett laboratorium för olika konstformer. Årligen deltar upp till ett 20-tal konstnärer och 
kollektiv i ett intensivt program med gemensamt skapande som kritiskt undersöker och 
utmanar de rådande normerna inom performativa praktiker. En av årets deltagare är Tilde 
Björfors, grundare till Cirkus Cirkör. 
 
Wilson är född i Waco, Texas, och räknas till en av världens främsta konstnärer inom teater 
och konst. För scenen har han skapat verk som högst okonventionellt integrerar olika 
konstnärliga uttryck såsom dans, ljus, skulptur, musik och text. Hans verk är visuellt slående 
och känslomässigt laddade, och hans föreställningar har mottagits väl av både kritiker och 
publik världen över. Efter att ha utbildat sig vid University of Texas och Pratt Institute, 
Brooklyn, grundade han i mitten av 60-talet The Byrd Hoffman School of Byrds, ett 
performance-kollektiv baserat i New York och skapade sina första klassiska verk såsom 
Deafman Glance (1970) och A Letter for Queen Victoria (1974‐1975). Tillsammans med 
Philip Glass skrev han den nyskapande operan Einstein on the Beach (1976). Ytterligare 
konstnärliga samarbeten inkluderar även författare och musiker som Heiner Müller, Tom 
Waits, Susan Sontag, Laurie Anderson, William Burroughs, Lou Reed och Jessye Norman. 
Han har även gjort nytolkningar av klassiska mästerverk som Becketts Krapps sista band, 
Puccinis Madama Butterfly, Debussys Pelléas et Melisande, Brecht/Weills 
Tolvskillingsoperan, Goethes Faust, Jean de la Fontaines Fabler and Homeros Odyssén. 
 
Wilsons teckningar, målningar och skulpturer har visats internationellt i ett hundratal 
utställningar och hans verk finns i privat- och museisamlingar över hela världen. Han har fått 
ett antal utmärkelser för sitt arbete, däribland nominerats till Pulitzerpriset, mottagit två 
Premio Ubu-utmärkelser, tilldelats Golden Lion vid Venedigbiennalen, och även mottagit 
Olivier Award. Han är invald i American Academy of Arts and Letters liksom i Akademie der 
Künste, Berlin, och har även mottagit ett flertal internationella utmärkelser. Wilson är 
grundare av och konstnärlig ledare för The Watermill Center, ett laboratorium för olika 
konstformer beläget i Water Mill, New York. 
 
Robert Wilson – Ett samtal 
Söndag 27 september, 2015, kl.15. Loftet på Wanås 
Biljetter: 100 kr 
Specialpris: 200 kr för entré och samtal (entré till skulpturparken 130 kronor) 
180 kr pensionärer och studenter för entré och samtal (entré till skulpturparken 110 kronor) 
Med årskort eller Wanås Vänners-medlemskap fri entré (köp i konsthallen) 
Förhandsboka biljetter via konsthall@wanaskonst.se eller 044-660 71, hämta ut biljett i 
konsthallen. 
 
……………………………………………………….. 

 
 
 



 
 
Nästa nedslag i Återblick – Past Performance en återblick som undersöker performance i 
samlingen och i tidigare utställningar 
24 oktober LIKA Performance Anna Kleberg och Ulrika Sparre baserat på Dan Grahams  
Like, 1971. 
……………………………………………………….. 

PÅGÅR JUST NU 
Missa inte den omtalade utställningen med konstnärer från Sydafrikas nya konstscen. 

Barriärer – Samtida Sydafrika  
Igshaan Adams, Kudzanai Chiurai, Hannelie Coetzee, Nandipha Mntambo, Mary 
Sibande, James Webb.  
Möt det samtida Sydafrika i Barriärer, en utställning som samlar sex konstnärer verksamma i 
Sydafrika, en aktiv scen dit många konstnärer från olika länder söker sig. Barriärer spärrar, 
hindrar och begränsar. De är något att kämpa mot att övervinna men de ger också skydd och 
värn. I nyproducerade konstverk som skapats för skulpturparken på Wanås Konst och i en 
filmsvit, återkommer den mänskliga kroppen i olika former.  

Utställningsperiod: 17 maj – 1 november, 2015. 

……………………………………………………….. 

1 kubik konsthantverk, Konsthantverkscentrum c/o Wanås Konst 
Utställning: 14 juni – 20 september, 2015 

……………………………………………………….. 

Återblick – Past Performance 
Program på gång: performancenedslag av Kristina Matousch samt Anna Kleberg & 
Ulrika Sparre. 
Presentation i caféet och program: 14 juni – 1 november, 2015 

……………………………………………………….. 

Jag vill bygga, Wanås Konsts barnbok 2015 av Jenny Granlund och Johanna Koljonen 
Bok och utställning: Den refuserade salongen, teckningar av Jenny Granlund och 
akvareller från den första barnboken Den förtrollade parken av Fredrik Söderberg: 17 
maj – 1 november, 2015 
……………………………………………………….. 

Tidningen WK#15 
Läs mer om årets utställningar I WK#15. Med konstnärspresentationer, intervjuer och essäer 
av Elisabeth Millqvist och Nthikeng Mohlele mfl. På svenska och engelska. 
 
Presskontakt 
Sofia Bertilsson, +46 (0)733 86 68 20, press@wanaskonst.se 

Wanås Konst/The Wanås Foundation  
Wanås, SE-289 90 Knislinge, Sweden  
www.wanaskonst.se 

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. 



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. 

Sedan 1987 visas och produceras samtida platsspecifik konst av internationellt etablerade konstnärer på Wanås. 
I skulpturparkens permanenta samling finns över 50 verk som skapats särskilt för Wanås Konst av konstnärer 
som Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono och Ann-Sofi Sidén mfl. Tusentals barn deltar årligen i pedagogiska 
aktiviteter som visningar och workshops. 

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, lokalt utveckling och kulturvård. Läs mer på www.wanaskonst.se 

	  


