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Wanås superhelg 17 och 18 juni – starta sommarlovet med performance 
 
Starta sommarlovet på Wanås med ett utbud för stora och små. Följ med på en performancepromenad och 
möt Knislinge under en guidad tur av 9-åringar och gå från pizzerian till hårfrisören eller byt perspektiv i 
konstnären Sonia Khuranas Lying down on the ground, en gruppaktivitet där även en gemensam teckning 
skapas. Superhelgens programpunkter 17 och 18 juni: lördag kl. 13, Wanås Konst, Sonia Khurana – Lying-
down-on-the-ground: figuring the ground, ett live event, lördag och söndag kl. 13 – 15, Mammalian Diving 
Reflex, guidad tur – Grannarna i mitt kvarter samling utanför Coop Konsum, Knislinge. I Wanås Shop 
dessutom Uppdukat – samtida konsthantverk och design i samarbete med urval av Konsthantverkscentrum 
och Form/Design Center. Välkomna! 
 
 

 
 

           
 
Bilder: 1. Mammalian Diving Reflex, These Are the People in Your Neighbourhood, 2012. Photo: William Pemulis. 2. Sonia Khurana, 
Lying-down-on-the-ground-additional notes, 2009. Video, text, voice. 6 min. Photo Mattias Givell. 3. Maria Hassabi, STAGED (?) 
2016., 2016 Foto: Thomas Poravas. 
 
 



 
 
 
Helgens programpunkter: 
 
Lördag 17 juni, kl. 13, Wanås Konst 
Sonia Khurana – Lying-down-on-the-ground: figuring the ground, ett live event. 
 
Lördag och söndag 17 och 18 juni, kl. 13 – 15, samling utanför Coop Konsum, Knislinge 
Mammalian Diving Reflex, guidad tur – Grannarna i mitt kvarter. 
 
Nytt i Wanås Shop i konsthallen 
Uppdukat – samtida konsthantverk och design i samarbete med urval av Konsthantverkscentrum och 
Form/Design Center.  
 
SculptureMotion  
Sonia Khurana och Mammalian Diving Reflex medverkar i SculptureMotion, en utställning som utforskar 
skulptur i rörelse och skulptur som inbjuder till handling, där också konstnärerna William Forsythe, Carolina 
Falkholt, Henrik Plenge Jakobsen och Éva Mag medverkar. Rörelse står i kontrast till det som skulptur förknippas 
med – det permanenta och statiska. I helgens performance med Khurana blir kroppen skulptur i en kollektiv 
aktivitet och Mammalian Diving Reflex projekt är ett exempel på den dubbla betydelsen av ordet rörelse, utöver 
en fysisk rörelse kan det även vare en kollektiv handling för att påverka samhälleliga tillstånd. 
 
Sonia Khuranas (f. 1968, verksam i Delhi) Lying Down är en gruppaktivitet att vara med i eller betrakta, där de 
som medverkar lägger sig på marken. Khurana använder performance, foto, video och poesi, och med små gester 
som att lägga sig ner på befolkade platser förändrar hon situationer genom att gå emot förväntat beteende. Hon 
bjuder in till att byta perspektiv när upprätt position byts mot liggande. Khurana började arbeta med den liggande 
kroppen som motiv 2006 i filmen Logic of birds, 2006 som visas i utställningen. År 2009 i Madrid genomförde 
hon första gången en performance där den vardagliga rörelsen att lägga sig ner blev en gruppaktivitet i en 
performance som kombinerar det lekfulla och det poetiska, kropp och motstånd. På Wanås är hektiskt gatuliv 
utbytt mot parkens lugn, besökarna bjuds in att lägga sig på marken på avsedda platser i parken, men också skapa 
en kollektiv teckning inomhus som ritas av konturerna från de som ligger ner. Konstnären beskriver upplevelsen: 
Liggandes på marken, tittande på de omgivande träden, på himlen ovanför, flyttas fokus mot ett osynligt 
ljusschakt som spänner från jord till himmel, en efemär, imaginär skulptur av luft och ljus, bland andra 
skulpturer.  
 
Mammalian Diving Reflex bildades i Toronto 1993 och arbetar över hela världen. Som konst- och aktivistgrupp 
tar de aktiv del i samhället och skapar dialog mellan grupper och individer som vanligtvis inte möts. De kallar sitt 
arbete för social akupunktur, och genom konstnärliga projekt som utformas av platsen där de arbetar vill de ge fler 
människor en röst. De betonar det lekfulla och motsägelsefulla i sina samarbeten som återkommande involverar 
lokalbefolkning, barn och unga. Grannarna i mitt kvarter [These Are the People in Your Neighbourhood] är en 
performance-promenad 17 och 18 juni i Knislinge utformad och ledd av barn. Samtidigt är den en övning i att 
göra gatorna säkra som lyfter fram en utopisk framtid där unga inte bara tar plats i det offentliga rummet, känner 
sina grannar och ser butiksinnehavarna som vänner, utan där de också är experter på lokala företag och delar med 
sig av sin kunskap till vuxna under promenaderna. Den omkastningen av auktoritet, vem som har och förmedlar 
kunskap, är ett vanligt tema i Mammalian Diving Reflex arbete med unga.  
 
Uppdukat – samtida konsthantverk och design – nya produkter och samarbeten i Wanås Shop 
Runda skålar, unika vaser och täljda figurer kombineras med eldgafflar, öronproppar och träleksaker. Wanås Shop 
utökar sina samarbeten med konsthantverk och design från regionen. För helgen dukar stylisten Bitte E:son 
Forsberg upp och floristen på Flower Living Åhus skapar blomsterarrangemang och helgens buketter. Uppdukat 
låter konsthantverk och design vara i centrum.  
 



 
 
 
 
 
 
Upptäck både fest- och vardagsföremål, förgyllt trä och glaserad keramik såväl som skånsktillverkade 
öronproppar. Konsthantverk väljs ut till Wanås Shop i samarbete med Konsthantverkscentrum, en 
sammanslutning med cirka 800 slöjdare och konsthantverkare som arbetar professionellt med hantverk. Nytt för i 
år är Form/Design Center urval som lyfter fram industridesign och inredningsprodukter från skånska formgivare. 
Form/Design Center är ett nav och utställningsrum i en gammal magasinsbyggnad i centrala Malmö som arbetar 
med att sprida kunskap om form, arkitektur och design. Samarbetena är ett led i Wanås Konsts ambition att 
framhäva verksamheter och produkter från hela regionen.  
 
 
………………………………………………………..   
 
Program SculptureMotion och höstperformanceprogram 
Programmet sker på Wanås med undantag för Mammalian Diving Reflex visning 17 och 18 juni som är i 
närbelägna Knislinge.  
 
 
Performance på Wanås Konst och i Knislinge 
Sonia Khurana – Lying down on the ground live event 
Lördag 17 juni, kl. 13, Wanås Konst, samling vid Konsthallen 
Ingår i entrebiljetten 
Lying Down är en gruppaktivitet att vara med i eller betrakta. Performancen kombinerar det lekfulla och det 
poetiska, kropp och motstånd, när en vardaglig rörelse blir en gruppaktivitet. På Wanås kommer besökarna att 
lägga sig på marken på avsedda platser i parken, men också skapa en kollektiv teckning inomhus som ritas av 
konturerna från de som ligger ner. 
 
Mammalian Diving Reflex, guidad tur – Grannarna i mitt kvarter, en performancepromenad 
Lördag och söndag 17 och 18 juni, kl. 13 – 15, observera samling utanför Coop Konsum, Knislinge  
Kostnadsfritt. Passar alla åldrar. 
Möt Knislinge på ett helt nytt sätt! Under en guidad visning av unga mellan 8 – 9 år från Östra Göinge får 
publiken möta de som arbetar i och har affärsverksamheter i Knislinge. Barnen har tillsammans med konstnärerna 
arbetat med att lära känna sin omgivning, vem som arbetar var och vad de gör. Under tre veckor har de förberett 
visningarna och de berättar om vad som väcker deras nyfikenhet i mötet med samhället. Vi följer med från 
Knislinge livs till hårfrisören, kanske får vi reda på om blomsterhandlaren glömmer att vattna sina blommor 
hemma och vilken som är pizzabagarens favorit på menyn. Observera att samling sker vid COOP Konsum, 
Knislinge båda dagarna. 
 
Grannarna i mitt kvarter [These Are the People in Your Neighbourhood] har möjliggjorts tack vare stöd från 
Gertrud och Ivar Philipssons stiftelse, Canada Council for the Arts Theatre International program och i samarbete 
med Västerskolan, Östra Göinge. 
 
Maria Hassabi: STAGED? (2016) – undressed, utomhusperformance, Wanås Konst 
Lördag och söndag 19 och 20 augusti, tid meddelas senare. 
I STAGED? (2016) – undressed är fyra personer i abstrakt mönstrade kläder sammanbundna i en långsam 
förvandling, en levande skulptur. I versionen “undressed” [avklädd] på Wanås Konst, bortanför teaterns scenrum, 
blir skulpturparken scen och påverkar uppförandet. 
 
Dansare: Jessie Gold, Hristoula Harakas, Maria Hassabi, Oisín Monaghan. Kostym: Victoria Bartlett. 
Management: Alexandra Rosenberg 



 
 
 
 
 
 
Samproduktion: Dance4 (Nottingham, UK), FIAF's Crossing the Line Festival (New York, NY), High Line Art ( 
New York, NY), The Keir Foundation med stöd av Dancehouse (Melbourne, AU), The Kitchen (New York, 
NY), Kunstenfestivaldesarts (Brussels, BE), Onassis Cultural Centre (Athens, GR), och Summer Stages Dance @ 
ICA (Boston, MA). STAGED? Tillkom under residensvistelse på Bard College (New York, NY), the Camargo 
Foundation med stöd från the Jerome Foundation (Cassis, FR), och Robert Rauschenberg Foundation (Captiva 
Island, FL). STAGED? är möjliggjord genom stöd från Steve Khan, Randi & Jeff Levine, och Leo Koenig & 
Maggie Clinton. Maria Hassabi är född 1973 och verksam i New York. 
 
Björn Säfsten, Samtal och rörelse för dig som är pensionär  
Lördag 14 oktober, kl. 10 – 16, Wanås Konst 
 
Björn Säfstens workshop pågår i sex timmar inklusive pauser. Hur arbetar en koreograf? Varför ser dans ut som 
den gör? Du som vanligtvis sitter i publiken och undrar eller vill veta mer får under en dag chansen att möta Björn 
Säfsten och göra en fysisk djupdykning i den samtida dansen – utforska arbetssätt och rörelser. Inga förkunskaper 
krävs men begränsat antal platser så anmäl er redan nu till albin@wanaskonst.se. 
Dagen presenteras i samarbete med Marc, Riksteatern och Östra Göinge Teaterförening 
 
……………………………………………………….. 
Pågår på Wanås Konst 
 
SculptureMotion 
William Forsythes konstnärskap är utgångspunkten för utställningen SculptureMotion. SculptureMotion samlar verk som 
utforskar skulptur i rörelse och skulptur som inbjuder till handling. Forsythe är en banbrytande koreograf, men i utställningen 
är det hans koreografiska objekt som står i fokus och som visas för första gången i Sverige. 
Medverkande: Carolina Falkholt (SE), William Forsythe (USA), Henrik Plenge Jakobsen (DK) Sonia Khurana (IN), 
Éva Mag (SE), Mammalian Diving Reflex (CAN/DE) 
Utställningsperiod: 7 maj – 5 november 2017 
 
Återblick 1987 – konsten på Wanås   
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. I serien Återblick undersöks konstverken i  
samlingen och de tidigare utställningarna på Wanås. 
Utställningsperiod: 14 april – 24 september 2017 
 
……………………………………………………….. 
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 (datum meddelas sommaren 2017) 
 
Jennifer Forsberg – konsthallen  
Vernissage: lördag	30 september, 2017 
Utställningsperiod: 30 september - 22 december, 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.  
Konsthall, Shop & Deli, Wanås Restaurant.   
 
……………………………………………………….. 
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 Nathalie Djurberg & Hans Berg, 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. 


