
Det unika verket Television Without Frontiers är färdigt 
Nu är det unika verket Television Without Frontiers, ett dokumentärt performance i TV-format av konstnären Andjeas Ejiksson,
färdigt. I en tid när Europa tycks vara på väg mot en nationalistisk splittring tar Television Without Frontiers upp frågan om en
europeisk gemenskap över gränserna. Är den ens möjlig? Välkommen att se verket i Göteborg den 25/4. 

Tid: 25/4, kl 17–20.30.
Panelsamtal 17.30–18.30. Filmvisningen är kl 19.
Paus med snacks och dryck kl 18.30–19.00.
Plats: Hagabion, Linnégatan 21, Göteborg
Språk: Engelska
Fri entré. Begränsat antal platser, så kom i tid. 
Verket kommer även att visas den 2/5 på Hagabiografen. 

Television Without Frontiers tar sin utgångspunkt i ”Eurikon” som var ett experimentellt försök att skapa en public service-tjänst som skulle nå
hela Europa. Projektet initierades av EBU (European Broadcast Union) och genomfördes som fem veckolånga sändningar 1982. Ett femtontal
public service-tjänster från Västeuropa och Nordafrika, samt ett stort antal journalister, kameramän och en armé av översättare samlades i
simultanöversatta, flerspråkiga direktsändningar.

Det blev aldrig någon europeisk public service-kanal och nu, drygt trettio år senare, tycks Europa snarast vara på väg mot nationalistisk
splittring. Television Without Frontiers sammanför ett antal TV- och mediapersonligheter verksamma i och utanför Europa. I en situation som
pendlar mellan dåtid och nutid, verklighet och fantasi, full av oväntade vändningar, ställs frågan hur Eurikon kan användas som modell för att
ta reda på vad som hände med visionerna om en postnationell gemenskap.

Television Without Frontiers är det vinnande bidraget från en utlysning som gjordes av Statens konstråd 2016. Verket påminner om en nästan
bortglömd experimentiell 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 experimenterar djärvt med olika element av TV-formatet såsom ljud och språk, visuell form och performance, samtidigt
som han tar upp en rad viktiga frågor rörande politiska uppfattningar om Europa och public services roll i ett föränderligt medielandskap. På
så sätt projektet är mycket sällsynt och liknar inget annat som tidigare gjorts med stöd av Statens konstråd, säger han. 

Television Without Frontiers har världspremiär den den 25/4 på Hagabion i Göteborg. Kvällen inleds med ett panelsamtal med rubriken ”The
Viewer, The Sphere, and the Bubbles”. Samtalet handlar om idén om public service och synnerhet om tittaren: När alla medier på olika sätt
försöker reglera relationen mellan tittare och innehåll – vad är det som skiljer filterbubblan från offentligheten? Och hur påverkar det
föreställningen om media som en form av public service?

Samtalet leds av Katarina Sahlin, projektledare och producent SVT. I panelen medverkar Ioana Avadani, direktör, Center for Independent
Journalism (Bukarest, Rumänien), Jannick Kirk Sørensen, professor i kommunikation, media- och informationsteknik vid Ålborgs universitet
(Danmark), Ash Sarkar, journalist och redaktör på Novara Media (Storbritannien) och Andjeas Ejiksson, konstnär (Sverige).
Samtalet hålls på engelska.



Samtalet hålls på engelska.

Andjeas Ejiksson 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.
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