
Kulturhuset mitt framför näsan
I morgon, den 19 september, inviger kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke konstprojektet ”Kulturhuset mitt framför näsan” i
Jordbro, en del av regeringssatsningen Konst händer.

• Som del av invigningen avtäcks en stor lysande näsa på en lyktstolpe som stått släckt i åratal. 
• Invigningen blir startskottet på en månadslång festival där 15 kulturhändelser presenteras. 
• Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar i ett offentligt samtal om föreningslivet, synen på kultur och Konst händer.

”Kulturhuset mitt framför näsan” är ett samarbete mellan det brittiska arkitektkontoret Muf architecture/art och deltagare från Jordbro kultur- och
föreningshus. Projektet kommer att synliggöra det dynamiska kulturhuset genom flera installationer och kulturhändelser.

”Det här är ett lysande exempel på samarbete mellan konstnärer och lokala föreningar. Med utgångspunkt i Jordbro kultur- och föreningshus lyfter projektet
frågan hur befintliga kulturella och sociala värden kan synliggöras och tas om hand i en tid av storskaliga byggprojekt och expansiv stadsutveckling. Hur
säkerställer vi att platser för kulturell produktion och lokalt engagemang inte byggs bort?” - säger Joanna Zawieja, arkitekt på Statens konstråd för Konst
händer-projektet i Jordbro.

Invigningen sker klockan 19.00 på Hurtigs torg och blir början på en månadslång festival där 15 kulturhändelser presenteras utomhus vid olika tillfällen.
Installationerna byggs och genomförs av de lokala föreningarna, där Jordbro Världsorkester och återbruksverkstaden Blå Vägen varit drivande. Det har varit
ett kollektivt samarbete med brittiska Muf architecture/art som resulterat i en rad installationer – bland annat den stora lysande näsan.

”Vi vill belysa det som finns ”right under your nose” – mitt framför näsan – det som du inte ser för att du är för upptagen med att söka efter det nya. Men
näsan tillkännager bara starten av en långvarig process för det här projektet har bara börjat, den organiska vardagligheten på en plats som Jordbros
kulturhus är en värdefull tillgång som ska firas och utvidgas” - säger konstnären Liza Fior på Muf architecture/art som också kommer närvara på invigningen.

Londonbaserade Muf architecture/art bjöds in på initiativ av Statens konstråd då de har lång erfarenhet av att arbeta med allt från små gräsrotsprojekt till
stora stadsomvandlingar. Många av Mufs projekt startar i mindre ingrepp för att kommentera, eller sätta igång, större processer, vilket lämpar sig väl för
Konst händer i Jordbro. Muf är också en viktig referens inom feministisk arkitektur.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är också på plats för ett offentligt samtal.

Tid och plats: 
Tisdag den 19 september klockan 19.00 på Hurtigs torg i Jordbro

Kontakt: 
Presskontakt är Anna Lindholm +4672 733 10 70 anna.lindholm@statenskonstrad.se 
Projektledare för Konst händer i Jordbro är Joanna Zawieja +4676 677 58 22 joanna.zawieja@statenskonstrad.se

Bakgrund och information: 
Jordbro kultur- och föreningshus har huserat i den före detta Jordbromalmskolan sedan den lades ned 2012.

Just nu finns 27 kommunala, ideella och privata verksamheter i lokalerna.

Konstprojektet startade genom att Jordbro Världsorkester ansökte om att delta i regeringssatsningen Konst händer år 2016.

”Det ena projektet har avlöst det andra i Jordbro sedan tidigt 90-tal. Folk är skittrötta på denna förment välmenande integrationsindustri som med
innehållslösa demokrati- och dialogprojekt bara vill skapa sympatiska, trevliga och balanserade människor med sympatiska, trevliga och balanserade
önskemål. Som om inte vår politiska tid kräver mer av jävlar anamma och att vi verkligen blir tagna i anspråk!” Ur ansökan till Statens konstråd för uppdraget
Konst händer från 2016.

Konst händer 
Konst händer är en del av regeringssatsningen Äga rum, där Statens konstråd fått i uppdrag att fram till och med 2018 producera exempel på offentlig konst
i vissa bostadsområden.

Efter en lång urvalsprocess har 15 områden valts ut: Amiralstaden i Malmö, Hageby i Norrköping, Hammarkullen i Göteborg, Gamlegården i Kristianstad,
Gärdeåsen i Ljusdal, Holma i Malmö, Hässelby i Stockholm, Jordbro i Haninge, Kungsmarken i Karlskrona, Lindängen i Malmö, Prästholmen i Boden,
Råby i Västerås, Råslätt i Jönköping, Tjärna ängar i Borlänge och Tynnered i Göteborg.

Ökade anslag och 80 år i det gemensamma 
Regeringen presenterade förra veckan förslaget att öka Statens konstråds anslag med tio miljoner, en ökning på 25 procent. Beskedet kommer just när
Statens konstråd firar 80-år av arbete med att utveckla konst i det gemensamma. Genom åren har vi samarbetat med fler än 1 200 konstnärer och byggt en
samling av offentlig konst på runt 100 000 verk. Ett höjt anslag kan ytterligare stärka den offentliga konstens roll och långsiktigt bidra till förbättrade
förutsättningar för konstnärer.

80-årsjubileet firas lördag 23 september på Kulturhuset Stadsteater i Stockholm. Temat är ”Rädslans tider” och med utgångspunkt i mötet mellan konst,
samhälle och människa kommer fem samtal hållas. Kvällen bjuder också på performanceverket ”Again and Again” av New York-baserade Sislej Xhafa,
lansering av boken ”I det gemensamma” som handlar om det mest aktuella inom offentlig konst, samt om arbetet med det digitala arkivet – de första hundra
konstverken, av tusentals verk från 80 år tillbaka, har digitaliserats.

Mer info om alla delar i jubileumsfirandet i pressinbjudan: http://news.cision.com/se/statens-konstrad/r/pressinbjudan--80-ar-i-det-gemensamma,c2342790



Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i
offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i och utanför Sverige.


