
                                                             
 
 
Wanås Vänners Litteraturdag och LIVE med Höstkoreografier på Wanås 
Konst 

I höst blir det fokus på dans och performance i programmet LIVE samt litteratur med Wanås 
Vänners Litteraturdag. Wanås Konst LIVE med Höstkoreografier startar 20 – 21 augusti, med 
program ytterligare två helger, 11 september och 1 – 2 oktober. Wanås Vänners Litteraturdag 
äger rum 11 september. 

Medverkar på Wanås Vänners Litteraturdag gör Dan Gustavsson, Lina Hagelbäck, Ann 
Jäderlund, Linda Boström Knausgård, Tom Malmquist, och Anna Lindal spelar fiol. Wanås 
Vänners Litteraturdag arrangeras av föreningen Wanås Vänner i samarbete med Eva Ström, 
Folkuniversitetet, Statens kulturråd och Östra Göinge kommun, och med stöd av Svenska 
Akademien.  

I Wanås Konst LIVE medverkar bland annat Dinis Machado, Anna Pehrsson, Zoë Poluch och 
Rachel Tess, nytillträdd associerad curator dans på Wanås Konst, i Höstkoreografier. Dessutom 
görs Touch Tour Wanås, ett verk av Helena Olsson. Wanås Konst LIVE genomförs med stöd av 
Kulturrådet och Kultur Skåne. 

                

     

Bilder: 1. Ann Jäderlund, foto: Ulla Montan. Albert Bonniers Förlag. 2. Linda Hagelbäck, Fotograf: Casia Bromberg. 
Brombergs Bokförlag. 3. Tom Malmquist, foto: Victor Gårdsäter. Natur och Kultur. 4. och 5.  Rachel Tess & Luis 
Alberto Rodriguez, Scratch, 2016. Foto: Luis Alberto Rodriguez.  

 

 



 

Om årets program Wanås Vänners Litteraturdag 
 
Fem författare läser sina egna texter: Dan Gustavsson, Lina Hagelbäck, Ann Jäderlund, Linda Boström 
Knausgård och Tom Malmquist. Anna Lindal spelar fiol. De medverkande har nyligen kommit ut med 
omtalade böcker och diktsamlingar som Dantepartiklar av Dan Gustavsson, I varje ögonblick är vi 
fortfarande vid liv av Tom Malmqvist, Lina Hagelbäcks Violencia och hennes far, Ann Jäderlund 
djupa kärlek ingen och Linda Boström Knausgård läser ur sin kommande roman Välkommen till 
Amerika som kommer ut i augusti. Dagen avslutas med en gemensam middag med de medverkande 
författarna.  
 
Årets Litteraturdag arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet, Statens kulturråd och Östra 
Göinge kommun, och med stöd av Svenska Akademien. Utförligt program och 
biljettinformation kommer efter sommaren. Samma dag finns även möjlighet att ta del av 
programmet Wanås Konst LIVE. Årets Litteraturdag äger rum söndag 11 september, 2016 på 
Wanås. Kontakt: wanasvanner@wanas.se. 

Medverkande Wanås Vänners Litterturdag 2016 
Dan Gustavsson är född 1963 och uppvuxen i Haparanda men bosatt på Gotland. Hans främsta verk 
är diktsamlingen Dantepartiklar från 2013 som består av 999 haikudikter. I denna pregnanta form 
fångades en värld av igår och idag, med våld, krigshärdar, spänningar och barnets utforskande av 
världen som sina teman i en passionerad och intensiv dikt. Gustavsson läser ur minnet utan manus. 

Lina Hagelbäck är född 1971 i Kviinge, nära Wanås, och bor i Stockholm. Hon debuterade 2013 med 
det prosalyriska verket Violencia, som nominerades till Borås tidnings debutantpris Hennes lyriska 
röst är kraftfull, originell och bildrik. Debuten rör det laddade förhållandet mellan två väninnor, den 
explosiva och oberäkneliga. I den senaste boken Violencia och hennes far beskrivs en ung flickas 
sökande efter en far, med författarens karakteristiska språkliga meteorregn. 
 
Ann Jäderlund född 1955 är en av våra mest framstående och tongivande poeter, och är flerfaldigt 
prisbelönad.  Hennes intensiva poesi har öppnat en helt egen, magisk värld, där orden får nya och 
hemlighetsfulla betydelser.  Folkvisor, psalmer och äldre litteratur kan inspirera hennes dikt. Hennes 
poesi är ofta starkt rytmisk och kan röra sig kring hur vi lever våra liv i en värld av våld, om hur vi ska 
förstå vår mänskliga existens, kärlek och sorg. I vår utkom hennes diktsamling djupa kärlek ingen. 
 
Linda Boström Knausgård är född 1972. Hon debuterade 1998 med diktsamlingen Gör mig behaglig 
för såret, och fick sitt genombrott med samlingen Grand Mal 2011 som bestod av högexplosiva, 
förtätade noveller. 2013 utkom hennes debutroman Helioskatastrofen. Hennes litterära röst är stark, 
naket känslig och talar om livets skörhet och sårbarhet. Linda Boström Knausgård har bl.a. tagit emot 
Mare Kandrepriset 2013. Hösten 2016 utkommer hennes roman Välkommen till Amerika.  
 
Tom Malmquist född 1978 och är poet och prosaist.  I augusti 2015 utkom I varje ögonblick är vi 
fortfarande vid liv som blev en av de mest uppmärksammade böckerna under bokhösten. Denna 
osentimentala skildring av hur en ung man förlorar sin älskade Karin, medan hon väntar deras första 
barn, griper hypnotiskt tag i läsaren. Barnet förlöses med ett akut kejsarsnitt men moderns liv går 
däremot inte att rädda. Denna chockartade mardröm återger Malmquist med ett precist språk, i ett verk 
som i år är nominerat till Nordiska Rådets Litteraturpris. Sommaren 2016 var Malmquist aktuell som 
Sommarpratare med ett uppmärksammat personligt inslag. 
 
Anna Lindal född 1954 är en svensk violinist som nu återkommer till Wanås.  Hon har varit prorektor 
vid Kungliga Musikhögskolan och är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademin. Hon har mottagit 
medaljen Litteris et Artibus och ingått i många olika kammarensembler, har varit konsertmästare i 
Stockholms Filharmoniska Orkester. År 2002 – 2008 var hon gästprofessor i violin vid Kungliga 
Musikhögskolan. 
 
 



 
 
 
Om Litteraturdagen och föreningen Wanås Vänner  
Språket och litteraturen har alltid haft en stark ställning på Wanås, både inom konsten och i form av 
Litteratur- och Poesidagar. Litteraturdagen arrangeras för tjugofjärde gången sedan 1988 på Wanås av 
Wanås Vänner, årligen mellan 1988 – 2008, därefter vartannat år. I början låg fokus främst på poesi 
men har under de senaste omgångarna breddats till att omfatta både aktuell poesi och litteratur, 
fortfarande i nära samarbete med Eva Ström. 2014 medverkade Athena Farrokhzad och 2012 Johanna 
Ekström. Wanås Vänner arrangerar populära konstresor, samtal och möten med konstnärer. Som 
medlem i föreningen erbjuds fri entré till Wanås Konst, rabatt i Wanås Shop, konstlotterier, inbjudan 
till finissage och vernissage, samt förhandsvisning av de tillfälliga utställningarna i närvaro av aktuella 
konstnärer. Om Wanås Vänner http://www.wanas.se/svenska/Om/WanåsVänner.aspx.  
 
……………………………………………………….. 
 
 
Wanås Konst Live med Höstkoreografier och Touch Tour Wanås 
 
20 & 21 augusti Dinis Machado Paradigm och Rachel Tess Scratch, ett samarbete med Luis Alberto 
Rodriguez och Uli Ruchlinski.  
11 september Helena Olsson Touch Tour Wanås. 
1 & 2 oktober Anna Pehrsson Cut in/Fold Out, ett samarbete med Thomas Zamolo (ljus) och Siegmar 
Zacharias och Zoë Poluch EXAMPLE. (EXEMPLE presenteras i samarbete med Tour de Dance, en ny 
plattform för dans grundad av Stina Dahlström, Tove Dahlblom och Anna Efraimsson.) 
 
Programmet Wanås Konst LIVE samlar en internationell grupp dansare, koreografer och konstnärer 
från den samtida dans- och konstscenen. Medverkar gör Dinis Machado, Anna Pehrsson, Zoë Poluch 
och Rachel Tess, nytillträdd associerad curator dans på Wanås Konst, i Höstkoreografier. Dessutom 
görs Touch Tour Wanås, ett verk av Helena Olsson. Sammanlagt blir det i höst tre helger med dans 
och performance på Wanås Konst som fortsätter sin satsning på samtida dans och utvecklar sitt 
samarbete med Rachel Tess, nytillträdd associerad curator dans. Tess är medlem i ÖSKG och är 
baserad i Kivik där hon även verkar som verksamhetsledare för Milvus Artistic Research Center, 
MARC ett interdisciplinärt residency-program. “Samarbetet är en långsiktig satsning för att ge dans 
och performance närvaro med hög kvalitet. Konstområdena har många beröringspunkter och 
tillsättningen ger oss möjlighet att utforska dem”, berättar Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare 
Wanås Konst. Initiativet inleddes 2014 med utställningen Dance Me där skulptur och dans förenades i 
intresset för konst, deltagande, koreografi och rörelse. Förra året utforskades Wanås Konsts 
performancehistoria genom presentation och program med titeln Past Performance. ”Wanås är en 
plats där dans formas av och formar sitt sammanhang. Genom att lyfta dansen från sina vanliga arenor 
får koreografer och dansare möjlighet att arbeta med vad det betyder att möta en delvis ny publik inom 
konstfältet” säger Rachel Tess. Wanås Konst LIVE Genomförs med stöd av Kulturrådet och Kultur 
Skåne. Program: http://www.wanas.se/svenska/Konst/Program2016/Live.aspx 
 
Om konstnärerna och program 
20 & 21 augusti, 2016 
Dinis Machado (f. i Porto, Portugal 1987. Bor och verkar i Stockholm.)  
Paradigm, ca 50 minuter 
I Paradigm skapar Dinis Machado en hemgjord myt för kroppar med oklara identiteter. Han uppfinner 
fiktiva föremål och skapar alternativa berättelser med rörelser, ritualer och musik. Genom detta skapas 
ett sammanhang som upplevs som både bekant och obekant, där han ställer frågor om avvikelse och 
tillhörighet. Paradigm har tidigare visats på bl.a. WELD, Stockholm, MARC, Kivik och Tjörnedala 
konsthall, Baskemölla. 
 
 
 
 



 
 
 
Rachel Tess (f. 1980 i Portland, Oregon, USA. Bor och verkar i Kivik.)  
Scratch,  60 minuter 
Tretton fotografier är utgångspunkten för Rachel Tess nya performance. Bilderna har Tess själv som 
motiv och gestaltar tretton olika sammanhang. Vilka associationer och berättelser skapar dessa bilder? 
Hur kan det översättas till rörelse? Utifrån fotografiernas kvaliteter skapar Tess en serie korta  
performanceakter som kan ses både som separata porträtt eller som en helhet. Scratch är ett samarbete 
mellan Rachel Tess (dans och koreografi), Luis Alberto Rodriguez (fotografi) och Uli Ruchlinski (ljud 
och ljus). 
 
11 september, 2016 
Helena Olsson (f. 1982 i Ängelholm. Bor och verkar i Malmö.)  
Touch Tour Wanås,  1–1,5 timme  
Hur tittar vi på konsten på Wanås? I en guidad performancevisning i parken tar Helena Olsson oss 
genom Wanås Konsts samling genom att röra vid konstverken. Ett tiotal konstverk har valts ut och för 
varje enskilt verk följer besökarna en särskild utarbetad metod. Fokus ligger inte enbart på beröring,  
utan även på att röra vid konstverken utifrån en specifik instruktion. Visningen och konsten blir lika 
mycket en taktil som visuell upplevelse såväl som en reflektion över guiden som kunskapsbärare. 
Touch Tour började som ett samarbete mellan konstnärerna Helena Olsson och Lily Benson.  
 
1 – 2 oktober, 2016 
Anna Pehrsson (f.1973 i Boliden. Bor och verkar i Stockholm.) 
Cut in /Fold Out, ca 60 min 
 
Yta och ytlighet är inte samma sak, kroppen är yta av lager och veck. I Anna Pehrssons performance 
utgår hon från kroppen som projektionsyta för de idéer som formar vår samtid. Hon surfar på den 
energin och närmar sig en intimitet baserad på friktion och instabilitet snarare än det trygga och 
familjära. Verket är ett samarbete med Thomas Zamolo (ljus) och Siegmar Zacharias (konstnärlig 
rådgivare). 
 
Zoë Poluch (f. London, Kanada. Bor och verkar i Stockholm.)  
EXAMPLE , 45 minuter 
Zoë Poluch undersöker i sitt danssolo EXAMPLE om det är möjligt att skapa dans som är tidlös. Hur 
skulle den dansen se ut, smaka, kännas, höras? Det börjar i mörkret och sedan tar Poluch med publiken 
på en resa i imaginära och fiktiva landskap. Föreställningens material är hämtat från arbeten av olika 
koreografer från olika generationer, länder och stilar. EXAMPLE är producerad i samarbete med Tour 
de Dance, en ny plattform för dans grundad av Stina Dahlström, Tove Dahlblom och Anna 
Efraimsson. 
……………………………………………………….. 
 
Utställningar på Wanås Konst 2016 
Nathalie Djurberg & Hans Berg 
Rafael Gómezbarros 
Återblick – Per Kirkeby 
Utställningsperiod: 15 maj – 6 november 2016. 
 
David Svensson 
Maria Bajt 
Utställningsperiod: 12 juni – 6 november 2016. 
 
……………………………………………………….. 
Öppet  
Sommarsäsong 15 maj – 6 nov, 2016  
16 maj – 30 sept, mån – sön kl. 10 –17 
Oktober endast helger kl. 11–16 
31 okt – 6 nov, (höstlovsveckan) öppet dagligen kl. 11–16 
Konsthallen, inomhusinstallationer, Shop, Deli och Café har öppet 



.……………………………………………………….. 
 
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 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. 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. 
 
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. Det innebär att Wanås är en global 
Ecosphere Retreats ® certifierad Long Run Destination. Wanås arbetar för hållbar utveckling, främst inom 
besöksnäringen, men även för samhällsutveckling och kulturförvaltning. Läs mer på www.wanaskonst.se  
 

 

 

 

 


