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Skulptur blir rörelse i skulpturparken på Wanås Konst  
Rörelse är temat när Wanås Konst öppnar SculptureMotion den 7 maj och utställningarna firar 30 år. 
SculptureMotion samlar verk som utforskar skulptur i rörelse och skulptur som inbjuder till handling. I 
utställningen medverkar sex svenska, nordiska och internationella konstnärer, varav en konstnärsgrupp, 
och den omfattar även rörlig bild och performance. Konstnärerna utgår från rörelse – adderar, är, återger 
rörelse, är minnen av rörelse, och lyfter fram ordets dubbla betydelse – fysisk rörelse, men också rörelse 
som en sammanslutning som vill påverka. En av världens främsta koreografer William Forsythe visar för 
första gången koreografiska objekt i Sverige och utställningen introducerar även Sonia Khurana som med 
video och pågående performance låter stillhet bli aktivitet. I utställningens program ingår Walk & Talk 
med William Forsythe, performancehelg med konstnärsgruppen Mammalian Diving Reflex och den i årets 
documenta aktuella koreografen Maria Hassabis utomhusperformance Staged.  
 
Pressvisning torsdag 4 maj, kl. 13 
Kl. 12 lättare presslunch på Wanås Restaurant följt av visning kl. 13 med Elisabeth Millqvist, konstnärlig 
ledare, Wanås Konst. Vänligen anmäl er till Sofia Bertilsson, press@wanaskonst senast 2 maj. 
SculptureMotion 
Medverkande: Carolina Falkholt (SE), William Forsythe (USA), Henrik Plenge Jakobsen (DK) Sonia 
Khurana (IN), Éva Mag (SE), Mammalian Diving Reflex (CAN/DE) 
Vernissage: söndag 7 maj, 2017  
Utställningsperiod: 7 maj – 5 november 2017 
 

              
 

   
1. William Forsythe, Nowhere and Everywhere at the Same Time No 3, 2015. Photo: Dominik Mentzos.  2. Henrik Plenge Jakobsen, If 
the People Have No Bread Let Them Eat Cake, 2002. Foto: Henrik Plenge Jakobsen. 3. Carolina Falkholt, Train of Thoughts på 
Wanås Konst. Foto Mattias Givell. 4. Éva Mag, work in progress, Wanås Konst, 2017. Foto: Mattias Givell. 5. Mammalian Diving 
Reflex, These Are the People in Your Neighbourhood, 2012. Foto: William Pemulis. 6. Sonia Khurana, film still; The logic for birds. 
Photo/video: Eduardo Huerta & Katerina Bruch, Courtesy Casa Asia, Barcelona.  
 
 



 
 
 
SculptureMotion 
Rörelse står i kontrast till det som skulptur förknippas med – det permanenta och statiska. En som utmanade den 
uppfattningen var Alexander Calder, som redan 1931 med sina mobiler lät objektet lämna podiet och röra sig fritt 
i luften framför oss. I utställningen SculptureMotion är William Forsythes konstnärskap utgångspunkt. Medan 
Calder talade om Objet ballet, talar Forsythe om koreografiska objekt, något han har arbetat med i 20 år.  
 
Konstverken rymmer slowmotion såväl som action; när en konstnär ber oss att lägga oss ner, uppmanar en annan 
uppfodrande – Ställ dig up! Med rörelse som tema är en svensk konsthistorisk referens ”Rörelse i konsten” på 
Moderna Museet 1961 med konstnärer som Alexander Calder och Jean Tinguely. Nu är det är dags att undersöka 
hur konstnärer tar sig an rörelsen idag, bortom mobil och maskin. Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås 
Konst. 
 
William Forsythe är en banbrytande koreograf, men i utställningen är det hans koreografiska objekt som står i 
fokus och som för första gången visas i Sverige. Han vill skapa mening bortanför det vi ser och aktiverar både oss 
själva och omgivningen. På Wanås fyller han ett rum i konsthallen, sätter naturen i rörelse och skapar ett nytt 
konstverk, hans första för en skulpturpark. I Nowhere and Everywhere at the Same Time, No. 4 hänger över 400 
tyngder i snören från taket, som besökare är det vår uppgift är att ta oss genom rummet utan att snudda vid 
pendlarna. Utomhus arbetar han med träd i Aviariation och längre ut i parken finns ett helt nytt verk Underall, 
2017. I det senare har Forsythe valt att arbeta med ett övergivet hus, och låter en stilla rörelse stå i centrum. Han 
adderar rörelse till ett existerande hus, får oss ur balans, och som i många av hans objekt får vi en erfarenhet av 
oss själva genom att både ha uppmärksammats på rörelse och själva satts i rörelse.  
 
Inne i konsthallen har Éva Mag arbetat med lera, tyg och metall i skulpturer. För Mag är skulpturerna i rummet 
inte bara utplacerade utan är en möjlig hinderbana som vi får föreställa oss byggd utifrån minnen av rörelser och 
tankar om fysisk och mental styrka. Metallobjekten på i hennes rum är placerade för att det ska vara möjligt att 
förflytta sig längs väggen och uppåt, och göra verklighet av talesättet ”att klättra på väggen”, en metafor för 
avgrundsdjup ångest och oro. I videon STÄLL DIG UPP! försöker konstnären mödosamt lyfta en tung lerkropp i 
en kamp utan slut. På konsthallsvinden tar Sonia Khurana plats med en video, en instruktion och en pågående 
performance som alla utgår från den liggande kroppen. Videon Logic of Birds, 2006, är början på ett projekt där 
hon lägger sig ner på marken på platser runtom i världen, i ett annat verk bjuder hon in besökaren att lägga sig ner 
och bli en tillfällig skulptur och i en pågående performance skapar besökarna under utställningsperioden en stor 
teckning genom att rita konturerna av varandras kroppar på golvet.  
 
På en gräsmatta i skulpturparken låter Henrik Plenge Jacobsen betande får bli konst som faktiskt promenerar 
omkring. Konstverket för samman historia och samtid med referens till ett omtalat motiv från Marie-Antoinetts 
(1755–1793), idealby, Le hameau de la reine, som möter dagens jordbruk och människans relation till naturen och 
landskapet. Utanför parkens gränser gestaltar Carolina Falkholt resa och rörelse med sitt storskaliga konstverk 
Train of Thoughts, en 22 meter lång tågvagn som surrealistiskt tycks ha landat i skogen. Den experimentella 
konstnärsgruppen Mammalian Diving Reflex lämnar platsen helt och genomför sitt första performanceprojekt i 
Sverige. I These are the People in Your Neighborhood gör barn visningar i det närbelägna samhället Knislinge 
helgen 17 – 18 juni. Helgen blir finalen på tre veckors samarbete där fler lär känna varandra och sin omgivning. 
Genom Mammalian Diving Reflex medverkan i utställningen lyfts den dubbla betydelsen av rörelse fram, som 
fysisk term och kollektiv handling för att påverka samhälleligt tillstånd. Konstnärsgruppen beskriver sitt arbete 
som ”Ideal entertainment for the end of the world”. Deras metod innebär alltid samarbete och involverar ofta 
lokalbefolkning, barn och unga, som i verket Haircuts By Children där barn driver en frisersalong eller där 
främlingar dansar kind mot kind.   
 
 
 



 
 
 
SculptureMotion 
Carolina Falkholt (SE), William Forsythe (USA), Henrik Plenge Jakobsen (DK) Sonia Khurana (IN), Éva 
Mag (SE), Mammalian Diving Reflex (DE/CA)   
Vernissage: söndag 7 maj, kl. 11 – 17, 2017, invigning av Dilsa Demirbag Sten kl. 13  
Utställningsperiod: 7 maj – 5 november 2017 
 
Program SculptureMotion 
Söndag 4 juni, kl. 14, Walk & Talk med William Forsythe 
Möt dansaren och koreografen William Forsythe för en Walk & Talk i parken på Wanås. Hans koreografiska 
objekt som är en del av årets utställning SculptureMotion aktiverar och aktiveras av besökarna när de organiserar 
och skapar rörelser. Under visningen berättar Forsythe om sina verk och relaterar dem till konstverken i parken. 
På engelska. 
 
Lördag och söndag 17 och 18 juni, Mammalian Diving Reflex – These Are the People in Your 
Neighbourhood  
I en guidad visning av unga mellan 9 – 10 år från Östra Göinge får publiken möta de som arbetar i och har 
verksamheter i Knislinge. Tillsammans med konstnärerna förbereder barnen visningen och lär under processen 
känna varandra och sin omgivning, fler röster tar plats och en mångfald av perspektiv skapas. Glömmer 
blomsterhandlaren att vattna sina blommor hemma och äter tandläkaren godis? Fokus ligger på vad barnen vad 
som väcker deras nyfikenhet i mötet med samhället. These Are the People in Your Neighbourhood i Knislinge har 
möjliggjorts tack vare stöd från Gertrud och Ivar Philipssons stiftelse och Canada Council for the Arts Theatre 
International program. 
 
Lördag och söndag 19 och 20 augusti, Maria Hassabi, Staged, utomhusperformance  
Av och med Maria Hassabi (CY) samt med dansare Hristoula Harakas, Oisin Monaghan, Jessie Gold. I Hassabis 
koreografi rör sig dansarna så sakta att det är svårt att urskilja när en rörelse börjar och en annan upphör – de 
pågår. Dansarna som arbetar med henne kallar uppsättningarna för skulpturer, hon själv säger att det är dans utan 
dans. För Hassabis långsamma utforskande är måleri en utgångspunkt, men eftersom hon koreograferar kroppar 
närmar vi oss skulptur. 
 
Pågår på Wanås Konst 
Återblick 1987 – konsten på Wanås   
Utställningsperiod: 14 april – 24 september, 2017  Medverkande konstnärer: Richard Batdorff, Leif Bolter, Bård Breivik, Lao 
Janis Brieditis, Barbro Bäckström, Stina Ebers, Lars Ekholm, Stina Ekman, Lars Englund, Sigurdur Gudmundsson, Elle 
Klarskov Jørgensen, Bernard Kirschenbaum, Gustav Kraitz, Ulla Kraitz, Eric Lennarth, Carl Magnus, Truls Melin, Johannes 
Michler, Takashi Naraha, Staffan Nihlén, Nils Nixon, Tomas Nordberg, P.O. Persson, Annette Senneby, Bertil Herlov 
Svensson. Curator: Filippa Forsberg  
 
30-års jubileum! Den första konstutställningen i parken öppnade 1987 på Wanås. Men vem ställde ut 1987 och vad mötte 
konstbesökaren? Årets Återblick är en utställning om en utställning och en djupdykning bland modeller och arkivmaterial 
som vrider tillbaka tiden till 1987 i konsthallen. Genom att se tillbaka möter vi en del av konstscenen för 30 år sedan, och får 
perspektiv på både hur konsten förändrats och utvecklingen av en skulpturpark.  
Utomhus har en av konstnärerna från 1987 Eric Lennarth (SE) återskapat sitt verk Miljöaktiverare. Hans har placerat tretton 
betongbalkar i parken utmed en 100 meter lång sträcka som uppmärksammar stigens krökning, skapar kontrast till naturen 
och poängterar vår rörelse genom landskapet. I serien Återblick undersöks konstverken i samlingen och de tidigare 
utställningarna på Wanås. 
 
……………………………………………………….. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Höst och vinter 
Nytt för 2017 är att även Konsthallen får utökade öppettider med utställningar som sträcker sig över vintern. Hösten och 
vintern visas Poul Gernes (DK) samt Jennifer Forsberg (SE). Dessutom blir det specialaktiviteter i samband med Höstlovet 
och Bästa Biennalen – för barn, unga och nyfikna. 
 
Poul Gernes – specialprojekt 
Vernissage: september, 2017  
 
Jennifer Forsberg – konsthallen  
Vernissage: lördag 30 september, 2017 
 
Bästa Biennalen och höstlovsöppet 
21 oktober – 5 november, 2017 
 
……………………………………………………….. 
Alltid på Wanås 
Skulpturparken med samlingen öppen året runt, dagligen kl. 8 – 19.  
Konsthallen öppen dagligen från 7 maj kl. 10 – 17.  
Café, Konsthall, Shop & Deli, Wanås Restaurant följer konsthallens öppettider.   
 
……………………………………………………….. 
Wanås Konst/The Wanås Foundation  
Wanås, SE-289 90 Knislinge, Sweden  
www.wanaskonst.se 
För mer information vänligen kontakta:     
Sofia Bertilsson, presskontakt  
0733-86 68 20, press@wanaskonst.se  
http://www.wanas.se  
Pressrum:  http://news.cision.com/se/wanas-konst  (här finns fler bilder för nedladdning) 
 
 
Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen på 
samhället, utomhus i landskapet runt Wanås i Skåne. Förutom den permanenta samlingen, visas omfattande tillfälliga 
utställningar utom- och inomhus, med tillhörande program med visningar, konstnärssamtal och workshops för en bred publik. 
Wanås Konst producerar platsspecifik internationell samtidskonst och lärande med nyskapande och tillgänglighet för alla 
som ledord. I skulpturparken och den permanenta samlingen finns ett 70-tal platsspecifika verk i landskapet som skapats 
särskilt för Wanås Konst av konstnärer såsom Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono, och Ann-Sofi Sidén mfl. 
Skulpturparken har årligen ca 75 000 besök och 8000 barn och unga deltar i pedagogiska aktiviteter som visningar och 
workshops. 
 
Wanås Konst drivs av den fristående ideella Stiftelsen Wanås Utställningar som skapades 1994. Marika Wachtmeister 
grundade verksamheten 1987 och ledde den till 2010. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth Millqvist och 
Mattias Givell. Verksamheten finansieras främst genom egenintäkter samt av statligt, regionalt och kommunalt stöd samt 
privata fonder och sponsring. Wanås Konst är medlem av European Land+Art Network (ELAN). 
 
Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. Platsen Wanås består av en skulpturpark och en konsthall samt 
ett medeltida slott och ett ekologiskt lantbruk. Våren 2017 öppnar Wanås Restaurant Hotel. Wanås ligger i Östra Göinge 
kommun i nordöstra Skåne 1,5 h från Malmö/Köpenhamn. Wanås är en Long Run Destination – internationellt ledande inom 
hållbar besöksnäring, lokal utveckling och kulturvård. 


