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Premiärhelg för Wanås Konst LIVE – Höstkoreografier  
Wanås Konst fortsätter sin satsning på samtida dans. I den första av tre helger med fokus på 
dans och performance som äger rum 20 – 21 augusti medverkar Dinis Machado, Portugal, och 
Rachel Tess, USA/Sverige,  i två separata föreställningar. Machado, beskriver sitt verk 
Paradigm som en hemgjord myt för kroppar med oklara identiteter. Rachel Tess gör i 
samarbete med Luis Alberto Rodriguez verket Scratch.  Verket består av en serie fotografier av 
Rodriguez med Tess som motiv som visas utomhus och en performance inomhus gjord i relation 
till dessa som väcker frågor om hur rörelse och berättelse gestaltas. 
 
Bokning konsthall@wanaskonst.se eller 044 - 253 15 68. Vänligen ange föreställning. 
 

 
Rachel Tess & Luis Alberto Rodriguez, Scratch, 2016. Foto: Luis Alberto Rodriguez. 
 
Programmet Wanås Konst LIVE – Höstkoreografier 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. Dessutom visar Helena Olsson konsten på Wanås under 
en performance-visning Touch Tour Wanås. Sammanlagt presenterar Wanås Konst i höst tre helger 
med dans och performance i en fortsatt satsning på samtida dans och som utvecklat samarbete med 
Rachel Tess, nytillträdd associerad curator dans. Tess som själv medverkar den första helgen 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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Program 20 & 21 augusti, 2016 
 
Dinis Machado (f. i Porto, Portugal 1987. Bor och verkar i Stockholm.) 
Paradigm 
Kl. 13 (ca 50 minuter) 
 
Dinis Machado är utbildad i klassisk balett, samtida dans, skådespeleri och konst. Solot Paradigm 
beskriver han som en hemgjord myt för kroppar med oklara identiteter. Han uppfinner fiktiva föremål 
och skapar alternativa berättelser med rörelser, ritualer och musik. Han skapar ett sammanhang som 
upplevs som både bekant och obekant, där han ställer frågor om avvikelse och tillhörighet i ett rum 
som förändras och där publiken kan röra sig fritt. Musiken är komponerad av trion Hanna Kangassalo, 
Robert Tenevall och Erik Sjölin och blandar futuristisk folklore med influenser från electronica, global 
psychedelia, skev pop, inspelade ljud och röstkollage. Under sommaren har Machado tagit Paradigm 
till Portugal och England, innan dess har verket 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 
Kl. 15 (60 minuter) 
 
I en fortfarande pågående fotografisk serie har dansaren Luis Alberto Rodriguez arbetat med bilder av 
Tess i skilda sammanhang. Hittills finns nio bilder som parallellt med föreställningen visas utomhus 
på Wanås. Bilderna har Tess som motiv och miljöerna omfattar såväl en belamrad verkstad, ett kalt 
kök som en öde åker. Vilka associationer och berättelser skapar dessa bilder? Hur kan de översättas till 
rörelse? Utifrån fotografiernas kvaliteter skapar Tess en serie korta performanceakter som kan ses 
både som separata porträtt eller som en helhet. På Wanås visas för första gången sex performanceakter 
med Tess och Uli Ruchlinski. Scratch bygger på en dialog utifrån fotografierna mellan Rachel Tess 
(dans och koreografi), Luis Alberto Rodriguez (fotografi) och Uli Ruchlinski (ljud och ljus). 
 
Kommande program 
11 september  
Helena Olsson Touch Tour Wanås kl 14 (1,5 h)  
 
1 & 2 oktober  
Zoë Poluch EXAMPLE kl 13 (45 minuter) 
Presenterat i samarbete med Tour de Dance, en plattform för dans grundad av Stina Dahlström, Tove 
Dahlblom och Anna Efraimsson 
 
Anna Pehrsson Cut in/Fold Out kl 15 (60 minuter) 
Ett samarbete med Thomas Zamolo och Siegmar Zacharias  
 
Siegmar Zacharias, endast 1 oktober – performanceföreläsning, 16.30 (30 minuter) 
 
Höstkoreografier är ett samarbete med MARC och genomförs med stöd av Kulturrådet och 
Kultur Skåne. 
 
Bokning konsthall@wanaskonst.se eller 044 - 253 15 68. Vänligen ange föreställning. 
 
……………………………………………………….. 
 
 
 
 
 



På gång på Wanås Konst hösten 2016 
 
Draken Kjetil – ett operaäventyr 
Draken Kjetil  är ett samarbete med Drakamöllans Gårdshotell, guidOpera. Två föreställningar i 
skulpturparken på Wanås Konst söndag 28 augusti klockan 11 och 14. 
 
Wanås Vänners Litteraturdag 
Söndag 11 september, 2016  
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.   
……………………………………………………….. 
 
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  
Årets utställningar 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 
Skulpturparken öppen dagligen året runt kl. 8 – 19 
 
.……………………………………………………….. 
 
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 60 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  
 


