
Välkommen till TV-inspelningen av konstprojektet Television
Without Frontiers 
Television Without Frontiers är ett sällsynt konstprojekt i form av en dokumentär performance i TV-format, skapat av konstnären
Andjeas Ejiksson. Under första helgen i november skapas verket i form av en TV-inspelning i en SVT-studio i Göteborg. 

Television Without Frontiers tar sin utgångspunkt i det experimentella projektet ”Eurikon” som 1982 initierades av European Broadcast Union
(EBU) i ett försök att skapa en gemensam public service-tjänst för ett framtida Europa. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan 15
europeiska och nordafrikanska tv-bolag. Man gjorde fem veckolånga sändningar i olika format och med olika översättningstekniker. Bland
annat simultantolkades allt innehåll. Projektet följdes några år senare av en fullt fungerande tv-kanal som kallades ”Europa Television” men
den lades ner efter 18 månader. Det har inte gjorts några liknande försök sedan dess.

 Nu, drygt 30 år senare, tycks Europa vara på väg mot nationalistisk splittring och den mediala offentligheten är i stark förändring. Television
Without Frontiers samlar en grupp personligheter, på olika sätt verksamma inom TV i Europa och Nordafrika, i en situation som pendlar mellan
verklighet och fantasi, mellan dåtid och nutid, i oväntade vändningar. 

Andjeas Ejikssons verk undersöker om Eurikon kan användas som en modell för att söka en vision om ett post-nationellt sammanhang och
vad det finns för alternativa idéer om gemenskap bortom marknaden och nationalstaten.

– Jag har alltid fascinerats av idén om public service. Det är ju en institution som inte ska tjäna några andra intressen än folkets – ett på
många sätt omöjligt och motsägelsefullt uppdrag. När Eurikon genomfördes fanns en stark förhoppning om Europa som inte tycks finnas idag.
I Television Without Frontiers vill jag plocka upp Eurikon och placera projektet i ett samtida sammanhang att se vilka betydelser det genererar,
säger Andjeas Ejiksson. 

Television Without Frontiers är det vinnande bidraget från en utlysning som gjordes av Statens konstråd 2016. Verket tar sin avstamp i 1960-
talets experimentiella och tillåtande konsttradition, då media generellt var mer öppet för konstnärliga experiment och konstnärligt inflytande,
berättar Edi Muka, curator på Statens konstråd och ansvarig för projektets genomförande. 
– Andjeas Ejiksson fortsätter djärvt på den linjen genom att experimentera med formen, samtidigt som han tar upp en rad viktiga frågor om
politiska idéer om Europa, förändringar i medielandskapet och byråkratins roll. På så sätt projektet är mycket sällsynt och liknar inget annat
som tidigare gjorts med stöd av Statens konstråd, fortsätter han.  

Television Without Frontiers spelas in i SVT:s studio i Göteborg lördagen 3/11 med studiopublik. Resultatet blir en serie i fyra avsnitt som
kommer att visas och distribueras som ett rörligt bildkonstverk och en tv-produktion. Television Without Frontiers produceras av Statens
konstråd. 

Representanter från media är välkomna under repetitionerna på fredagen den 2/11, men självklart också som publik under
inspelningen den 3/11. Ackreditering sker till Lina Pihl, pressansvarig, på lina.pihl@statenskonstrad.se senast 30/10. 

Medverkande: 
Sylvie Caspar (FR), skådespelare och programledare, Jacek Poniedzialek (PL), skådespelare och programledare, Sylvana Simons (NL),



Sylvie Caspar (FR), skådespelare och programledare, Jacek Poniedzialek (PL), skådespelare och programledare, Sylvana Simons (NL),
programledare och politiker, Ahmed El-Ghandour (EG), programledare, Ash Sarkar (UK), redaktör och programledare, Klaas Jan
Hindriks (NL), journalist och programledare, Yankho Kamwendo (SE), programledare och skådespelare, Jonathan Royle (UK), illusionist
och hypnotisör, Lucas Carlsson (SE), dansare och mimare, Marta Oldenburg (SE), performancekonstnär och skådespelare, Louise
Bjurholm (SE), akrobat, Kjell Wilhelmsen (SE), skådespelare. 
Husband:Mattias Bylund (SE), kapellmästare/keyboard, Per Strandberg (SE), gitarr, Michael Engström (SE), bas, Miko Rezler (SE),
trummor.  

Andjeas Ejiksson (f. 1978) är konstnär, författare och redaktör. Hans arbete rör ofta textens förmedling och transformering och de
erfarenheter som uppstår i översättning. Ejiksson är forskare vid Akademien Valand i Göteborg och innan dess vid Kungl. Konsthögskolan i
Stockholm och Jan van Eyck Academy i Maastricht. Tidigare har han bland annat varit curator för Göteborgsbiennalen i samarbete med
Ragnar Kjartansson och redaktör för tidskriften Geist. 

För mer information:
Edi Muka, curator Statens konstråd, edi.muka@statenskonstrad.se, 08-440 12 92 
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