
PRESSINBJUDAN: 80 år i det gemensamma
Rädslans tider: fem publika samtal om rädsla, dess konsekvenser och mötet mellan konst, samhälle och människa, på Kulturhuset Stadsteatern 
Again and Again: Citybanans resenärer möter rädsla, makt och känslighet i ikoniskt performanceverk av Sislej Xhafa 
I det gemensamma: ny bok om det mest aktuella inom offentlig konst
Digitalt arkiv: de första drygt hundra verken i digitaliseringen av tusentals verk från 80 år

Sedan 1937 har Statens konstråd arbetat med att utveckla konst i det gemensamma. Konst som reflekterar och interagerar med människan
och med samhället. Konst som skapar rum för känslor, tankar och åsikter. Nu firar Statens konstråd 80 år med att fördjupa reflektioner och
sprida frågor, erfarenheter och exempel på vad konst i det gemensamma kan vara. Välkomna!

RÄDSLANS TIDER - FEM SAMTAL
En eftermiddag med fem samtal om rädsla. Under ledning av Kristofer Lundström, programledare SVT, samtalar Nisha Besara, vd Unga Klara, Armita
Golkar, postdoc klinisk neurovetenskap KI, Anna Hedenmo, ordf Publicistklubben och programledare SVT, Anders Thornberg, generaldirektör SÄPO
och Elisabeth Åsbrink, författare och ordf Svenska PEN med konstnärerna Loulou Cherinet, Jonas Dahlberg, Carl Michael von Hausswolff, Linn
Hilda Lamberg och konstkritikern Håkan Nilsson.

Alltmer i vår samtid domineras av rädsla. Vad betyder det för våra liv och vår framtid? Vad kan vi lära av historien? Och vilken roll spelar konsten?
Lördag 23 september kl 14-17 på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm. Fri entré!
Mer om Rädslans tider: https://statenskonstrad.se/article/radslans-tider/

AGAIN AND AGAIN - PERFORMANCE I CITYBANAN
Mitt bland stressade resenärer dyker de plötsligt upp. Orkestern. Maskerna. Osäkerheten. Och världens vackraste musikstycke. Again and Again är en
hyllning till skönhet, svårmod, styrka och sorg. Ett ikoniskt performanceverk om rädsla, maktstrukturer och vår egen känslighet av New York-baserade
Sislej Xhafa. Tre tillfällen lördag 23 september: Kl 13:30 och 15:30 på Central Mellanplan på nya pendeltågstationen Stockholm City och kl 17
på Kulturhuset Stadsteatern, Studion.

I DET GEMENSAMMA - NY BOK
Konst i gemensamma rum är mer dynamisk än på länge. Statens konstråd har samlat röster från konstnärer, beställare, arkitekter, konsthistoriker och
filosofer i en helt ny bok: I det gemensamma – Konst, samhälle, komplexitet. Läs om konsten som samhällsspegel, stadsrum i förändring, invånare och
inflytande, konst och arkitektur, konsten som berättelse och den centrala frågan om friktion och förhandling. Ta del av exempel som visar hur den offentliga
konsten försvarar sin plats och griper sig an samtidens stora samhällsfrågor med skörhet och kraft. I samarbete med Art&Theory Publishing 
Boksläpp på Kulturhuset Stadsteatern 23 september kl. 14-17.

DIGITALT ARKIV
Statens konstråd vill tillgängliggöra konsten för fler. I samband med 80-årsfirandet lanseras första steget i digitaliseringen av det stora arkivet med tusentals
offentliga konstverk. Det blir möjligt att söka bland de första drygt hundra utvalda verken. Det är bara början på arbetet med att tillgängliggöra information om
verk från 80 års verksamhet.

För ytterligare information, pressbilder och intervjuer:

Anna Lindholm kommunikatör Statens konstråd
+46(0)8-440 12 95, +46(0)72-733 10 70
anna.lindholm@statenskonstrad.se, www.statenskonstrad.se



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.


