
 

 

 
Pressinformation 23 april, 2018 

 
Utställningar x 3: Chiharu Shiota, Poul Gernes, Katarina Löfström på 
Wanås Konst 
Utställningar x 3 inleder sommarsäsongen i skulpturparken. Med start 6 maj 
undersöker Wanås Konst vad skulptur är och kan vara, med två utställningar och 
specialprojekt. Chiharu Shiota (JP/DE) och Katarina Löfström (SE) gör två separata 
presentationer, med konstverk inne och ute i landskapet. På olika vis skapar 
konstnärerna tillstånd att vara i och att betrakta, och kombinerar det lågmälda med det 
storskaliga. Pyramide – en sex meter hög träskulptur av Poul Gernes (DK), är ett 
specialprojekt som lyfter fram konstens sociala funktion. Senare i sommar, från 20 juli, 
bjuder koreografen Xavier Le Roy tillsammans med Scarlet Yu in oss att delta i Still 
Untitled – gestalta din skulptur som sedan kan delas var som helst, när som helst, utifrån 
workshoppar på Wanås Konst. 
 
Pressvisning torsdag 3 maj, kl. 13 
Kl. 12 presslunch på Wanås Restaurant följt av visning kl. 13 med Elisabeth Millqvist, 
konstnärlig ledare, Wanås Konst.  
Vänligen anmäl er till presskontakt Sofia Bertilsson, sofia@wanaskonst.se senast 1 maj. 
 
Utställningar x 3: Chiharu Shiota, Poul Gernes, Katarina Löfström 
Vernissage: söndag 6 maj, 2018, invigning kl. 13 av Yukiko Duke 
Utställningsperiod: 6 maj – 4 november 2018 
Still Untitled av Xavier Le Roy med Scarlet Yu 
Period: 20 juli – 5 augusti, 2018, workshoppar onsdag – söndag varje vecka. 
 
 

 
 
Poul Gernes, skiss, 1967, foto: Andreas Larsson, Skissernas Museum, Lund. 
 



 

 

 
 
 
Chiharu Shiota  
Kilometer av röd tråd och en svart slingrande linje möter oss i den uppmärksammade 
konstnären Chiharu Shiotas konstverk. I de två konstverk Chiharu Shiota visar på Wanås – 
Everywhere och Relationality – spelar husformer en central roll. Hon har arbetat med dem i 
flera installationer tidigare, som First House, Istanbul 2014 och i Melbourne 2016. På Wanås 
ryms Everywhere i en av de gamla stenlängorna. Det är en storskalig installation som 
föreställer tre husformer av metall, inlindade i rött garn och placerade efter varandra. I 
skulpturparken visar hon verket Relationality, som domineras av en svart slingrande, kaotisk 
linje som tecknar husformen, och en ensam röd tråd som knyter en gestalt till byggnaden. 
Konstverket är det första hon gjort helt av metalltråd. Båda verken på Wanås Konst har gjorts 
särskilt för platsen. Shiota beskriver sitt arbete: Den röda linjen, syns inte med blotta ögat 
men är starkt sammankopplad till människolivet, när vi kan ana denna röda tråd kan vi iaktta 
alla relationer som en helhet.  
 
Med sin bakgrund i Japan och sitt nuvarande hem i Berlin återkommer Shiota till känslan av 
att inte höra hemma, och låter förlust och minne stå i centrum. Parallellt med utställningen på 
Wanås Konst har Chiharu Shiota utställningar på Göteborgs konstmuseum och Yorkshire 
Sculpture Park. 
 
Chiharu Shiota (född 1972, verksam i Berlin) är  en japansk performance- och 
installationskonstnär. 2015 representerade hon Japan på Venedigbiennalen, och hon har ställt 
ut omfattande internationellt, bl.a. på National Museum of Art i Osaka (2008), La Maison 
Rouge i Paris (2011), Haunch of Venison i New York (2012), Blain Southern i Berlin (2015), 
Yorkshire Sculpture Park (2018) och Göteborgs konstmuseum (2018). Förutom att göra 
installationer samarbetar hon frekvent med koreografer och kompositörer för operor, 
konserter och dansprojekt.  
 
Katarina Löfström 
Katarina Löfström ser sina verk som abstrakta målningar av ljus och rörelse. Hennes 
konstverk är likt skärmar – uppslagna mellan henne och betraktaren. I skulpturparken reser 
sig hennes nya verk Open Source (Cinemascope), 2018. Cinemascope är ett bildformat som 
introducerades 1953 för visning av 35 mm-film. Panoramaformatet har inspirerat konstverkets 
gestaltning, titel och dimensioner. Metallställningen som bär skärmen är konstruerad av 
metalltross, en konstruktion som återfinns på scener och utomhusbiografer. Paljetterna som 
täcker skärmen speglar den omgivande naturen och vindens rörelse löser upp motivet och 
skapar en ständigt pågående, föränderlig bild.  
 
”Den sammantagna effekten av denna filmbild i panoramaformat är en dubblering av den 
omgivande grönskan, men när man försöker spegla sig själv i bildens beståndsdelar upplöses 
de i oräkneliga rännilar av rörelse”, skriver curator Anders Kreuger i en text om Löfström för 
Wanås Konst. Löfströms utställning fortsätter inne i konsthallen där videoverken A Void 
(2013), Finale (2006), Fugue (2016), samt bakom en dörr på glänt, installationen Inklings 
(2018) presenteras.  



 

 

 
 
 
 
Katarina Löfström (född 1970, verksam i Stockholm) är utbildad på Konstfack i Stockholm 
under 1990-talet och gjorde under den här tiden också musikvideor till artister som Prodigy 
och Madonna med regissören Jonas Åkerlund. Hon arbetar med rörliga visuella abstraktioner 
och skulpturala installationer och ser på sina videoverk som ett slags måleri. Katarina 
Löfström har haft separatutställningar på bl.a. Norrköpings Konstmuseum (2006), Malmö 
Konsthall (2005), Uppsala konstmuseum (2008). Hon har gjort flera offentliga gestaltningar 
och deltar i sommar i Borås Internationella Skulpturbiennal.  
 
Poul Gernes Pyramide tar plats i skulpturparken 
Den sociala konstens pionjär Poul Gernes (1925 – 1996) står bakom specialprojektet med 
Pyramide, en storskalig social skulptur ute i parken. Wanås Konsts fokus är att skapa nya 
konstverk med nu levande konstnärer men även att arbeta med konstens sociala dimensioner. 
Pyramide förverkligas mer än 50 år efter att Gernes gjorde sin skiss, efter en donation av 
Klara Karolines Fond instiftad av Aase och Poul Gernes till stiftelsen som driver 
skulpturparken. Den sex meter höga pyramiden av trä har sitt ursprung som bidrag till en 
skulpturtävling 1967 för en offentlig gestaltning på Israels Plads i Köpenhamn. Bidraget vann 
inte och kom att realiseras för första gången 2016 i samband med en separatutställning över 
Gernes på konstmuseet Louisiana i Humlebæk utanför Köpenhamn. Pyramide uppförs utifrån 
en bearbetning av originalskissen av konstnären Anders Krüger. Gernes skiss visar en mängd 
personer som alla tar plats på den storskaliga pyramiden som blir en livlig mötesplats. 
Konstnären beskrev sin pyramid som en plats ”där folk skulle kunna hänga” och lyfter fram 
sina tankar om konstens sociala roll. Konstnären har inspirerat många unga konstnärer idag 
genom sina tankar om konstens sociala roll och på Wanås är några konstnärer särskilt 
besläktade med Gernes med konstverk som bjuder in och skapar direkt eller indirekt 
kollektiva aktiviteter som Jeppe Hein och Molly Haslund. 
 
Poul Gernes (1925–1996) var en dansk målare, grafiker och skulptör. Under 30 års tid bodde 
han i Munka-Ljungby, Skåne. Gernes fick ett tidigt genombrott 1949 när han deltog i Den 
Fries udstillingsbygnings höstutställning, en årlig juryutställning till vilken konstnärerna 
skickar in anonyma bidrag. Poul Gernes konstverk kännetecknas av geometriska former och 
starka färger. Han saknade formell konstutbildning, men undervisade själv och var med och 
startade den experimentella Eksperimenterende Kunstskole i Köpenhamn, som kom att kallas 
Eks-skolen. Flera av hans offentliga utsmyckningar kan ses i Köpenhamn, till exempel på 
Herlev Hospital (1968–1975) och fasaden på biografen Palads (1989). Han representerade 
Danmark på Venedigbiennalen 1988. 2007 reproducerades några av hans verk för documenta 
12, Kassel. Hans konst har ställts ut i retrospektiva utställningar på bl.a. Malmö Konsthall och 
Lunds konsthall (2011) och 2013 på Artipelag i Stockholm tillsammans med Cosima von 
Bonin. 2016 presenterades Gernes omfattande på Louisiana Museum of Modern Art, 
Humlebæk.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Still Untitled av Xavier Le Roy med Scarlet Yu 
I sommar börjar ytterligare ett specialprojekt, Still Untitled av den världskände koreografen 
Xavier Le Roy med Scarlet Yu, som kombinerar en delad upplevelse med en individuell. Still 
Untitled utvecklades för utställningen Skulptur Projekte Münster 2017. Elisabeth Millqvist, 
konstnärlig ledare beskriver: Under en workshop undersöker Still Untitled skulptur, den egna 
kroppen är utgångspunkt, du hittar din skulptur, tänker och gestaltar den i dialog med andra 
för att sedan ha möjligheten att visa den, från en person till en annan. Andra kommer möta 
Still Untitled i skulpturparken, och kanske får du frågan; Får jag visa dig min 
skulptur? Sedan 2016 har Wanås Konst arbetat med en långsiktig satsning på Live Art, 
programmet utformas med Wanås Konsts affilierade curator dans Rachel Tess.  
 
Workshopparna i Still Untitled är öppna för alla efter anmälan: stilluntitled@wanaskonst.se, 
eller fråga personalen i konsthallen. Medverkan i workshopparna ingår i entréavgiften. Still 
Untitled genomförs med stöd av Kulturrådet, Region Skånes Kulturförvaltning, Goethe 
Institut Schweden och MARC. 
 
Xavier Le Roy & Scarlet Yu har arbetat tillsammans sedan 2014 i projekt som Retrospective i 
Singapore (2014), Temporary Title för Kaldor Public Art Project, Sydney och Still Untitled, 
Skulptur Projekts Münster 2017. Xavier Le Roy (född 1963, bor i Berlin) är ett av de främsta 
namnen inom den internationella samtida koreografin. Han har en doktorsexamen i 
molekylärbiologi och har arbetat som koreograf sedan 1991. Sedan 2018 är han Professor of 
Applied Theatre Studies vid universitetet i Giessen (Tyskland). Han utforskar indelningar som 
strukturerar vår värld: naturmänniska, skådespelare–åskådare, objekt–subjekt etc. 
Scarlet Yu (född 1978, bor i Berlin) arbetade som instuderingsrepetitör och dansare på Arts 
Fission Dance Company i Singapore från 2000 till 2012 och erhöll en MFA i dans vid Hong 
Kong Academy of Performing Arts år 2015. Med självbiografiskt material skapar hennes verk 
koreograferade en-till-en-situationer om minne och kropp.  
 
……………………………………………………….. 
 
Utställningsprogram 2018 
Richard Johansson, Folkkonstmuseum  
Utställningsperiod: 30 – 24 juni, 2018  
 
Separatutställningar: Chiharu Shiota, Katarina Löfström 
Specialprojekt: Poul Gernes 
Vernissage: 6 maj 10-17, invigning kl 13 av Yukiko Duke 
Utställningsperiod: 6 maj – 4 november 2018 
Curators: Elisabeth Millqvist och Mattias Givell, Wanås Konst 
 
Sommar II – Superhelg med barnbokspremiär, utställning och stickaktivism 
Thom Lundberg & Per Enoksson, Upp upp i högsta trädet, barnbok och utställning 
Boksläpp och utställning i konsthallen: 9 juni – 23 september, 2018  
Öppnar parallellt med 



 

 

Stickaktivism, Madejas contra la violencia sexista –Nystan mot genusrelaterat våld, med Harituz, Baskien på 
initiativ av Sticka för fred, Östra Göinge 
Utställningsperiod: 9 juni – 26 augusti, 2018  
 
Sommar III – Still Untitled av Xavier Le Roy med Scarlet Yu 
Period: 20 juli – 5 augusti, 2018, workshoppar onsdag – söndag varje vecka. 
 
……………………………………………………….. 
Off-site Program 2018 
Not a Single Story NIROX Winter sculpture exhibition 2018 
Ett samarbete mellan NIROX Foundation, Sydafrika och Wanås Konst 
Curators: Elisabeth Millqvist & Mattias Givell, Wanås Konst, 
Grundare & direktör NIROX Foundation: Benji Liebmann 
Co-curators: Jessica Doucha & Khumo Sebambo 
Utställningsperiod: 12 maj –29 juli, 2018 
 
……………………………………………………….. 
För mer information vänligen kontakta:    
Sofia Bertilsson, presskontakt 
0733-86 68 20, press@wanaskonst.se 
Pressrum: http://news.cision.com/se/wanas-konst  
 
Wanås Konst – Stiftelsen Wanås Utställningar/The Wanås Foundation  
Wanås, SE-289 90 Knislinge 
http://www.wanaskonst.se/sv-se/ 
Pressrum:  http://news.cision.com/se/wanas-konst  (här finns fler bilder för nedladdning) 
……………………………………………………….. 
 
 Alltid på Wanås 
Skulpturparken med samlingen öppen året runt, dagligen kl. 8 – 19. 	
Konsthallen öppen 30 mars –5 maj, tis – sön, kl. 11–16, från 6 maj–30 sep, dagligen, kl. 10–17 
1 okt – 4 nov, tis – sön, kl. 11–16, 5 nov – 23 dec, tor – sön, kl. 11–16. Specialöppet under Höstlovet. 
På Wanås: Konsthall, Shop & Deli, samt Wanås Restaurant Hotel För öppettider Wanås Restaurant Hotel 
vänligen se hemsida www.wanasrh.se  
……………………………………………………….. 
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 Iqshaan 
Adams, Nathalie Djurberg & Hans Berg, William Forsythe, 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 skapad 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 öppnade 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. 


