
 

 

Pressinformation och pressinbjudan 22 april 2019 
 
Wanås Konst presenterar årets stora utställning – Not a Single Story II 
I sommarens internationella grupputställning på Wanås Konst samsas storslagna och 
vardagsnära berättelser gestaltade i konstverk influerade av plats, historia, identitet och 
vardag. Utgångspunkt för utställningen och inspiration för titeln, kommer från 
författaren Chimamanda Ngozi Adichies välkända text Faran med bara en enda 
berättelse. Utställningen kommer breda ut sig i skulpturparken, upp i trädtopparna och 
in i byggnaderna, ta plats och förvandla landskapet. Med Not a Single Story II fortsätter 
Wanås Konst att utvidga och lyfta samtida frågeställningar och arbetsmetoder 
relaterade till skulptur. 
 
Not A Single Story II 
Utställningsperiod: 5 maj – 3 november, 2019 
Vernissage: söndag 5 maj, 2019 
Medverkande konstnärer: Latifa Echakhch, Peter Geschwind & Gunilla Klingberg, 
Lungiswa Gqunta, Lubaina Himid, Marcia Kure, Santiago Mostyn och Anike Joyce 
Sadiq  
Curatorer: Elisabeth Millqvist och Mattias Givell 
Wanås Konst – konsthall och skulpturpark 
 
Pressvisning: torsdag 2 maj, start kl. 12 med lätt lunch på Wanås Restaurant Hotel, 
visning med Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst, kl. 13. Flertalet av 
konstnärerna medverkar. Anmälan till Sofia Bertilsson, sofia@wanaskonst.se senast 30 
april, 2019. 
 

 
Peter Geschwind & Gunilla Klingberg, Life Systems – Nonspace, 2019. Foto Peter Geschwind 

 
Not a Single Story II komplicerar berättelsen  
Berättelsen som ett koncept, de medverkande konstnärerna, deras praktiker och hur de 
förhåller sig till platsen utgör de centrala delarna i Not a Single Story II. Chimamanda Ngozi 
Adichie skriver: 
 



 

 

 
 
 
Berättelser har betydelse, och fortsätter:  
Hur de berättas, vem som berättar dem, när de berättas, hur många olika historier som 
berättas, beror egentligen på makt. 
 
Berättelser kan användas och har använts i utställningstitlar med oändliga tolkningsmöjligheter men 
konstverken är inte nödvändigtvis narrativa, de har en vidare referensram. Not A Single Story II är en 
vidareutveckling av den stora utställning som Wanås Konsts ledarduo curerade för skulpturparken The 
Nirox Foundation utanför Johannesburg i Sydafrika sommaren 2018 som ett samarbete mellan 
skulpturparker på två kontinenter. Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst konstaterar; 
För samtliga konstnärer i utställningen gäller att de komplicerar berättelsen – de lägger till, tar ifrån, 
ställer oss inför val. Sällan har de använt sig av så skilda motiv och material i sina konstverk som i år. 
Kropp och skugga är motiv i rörlig bild, glasflaskor och fuskpäls är vassa såväl som mjuka skulpturer.  
 
I konsthallen tar konstnären Lubaina Himid spjärn mot själva konsthistorien, hon låter oss gå in i den 
och skriver om den. I Vernet’s studio (1994) vandrar vi bland O’Keefe och Kahlo i ett rum med 
kvinnor från konsthistorien, gestaltningen är baserad på konstnärernas verk som hon gjort målningar 
av på plywood, vi både känner igen och inte, och kan ställa oss frågan varför. I Feast Wagon, 2015, ett 
samarbete med Susan Welsh lämnar Himid gestalterna, och låter gamla kärror och leksaker på hjul bli 
underlag för målningar som refererar till handel och förflyttning. Med det traditionstyngda måleriet 
som redskap lyfter Himid fram en osynlig historia och förändrar rummet.  
 
I Anike Joyce Sadiqs installation i konsthallen blir betraktaren en del av konstverket och har 
huvudrollen. När vi sätter oss på stolen som står ensam på golvet i hennes You Never Look At Me 
From The Place From Which I See You ser vi vår egen skugga på väggen, men också någon annans. 
Skuggorna glider ihop och isär när den obekanta skuggan rör sig, identifikationen stämmer aldrig helt. 
När nästa person kommer in i rummet blir den sittande personens ryggtavla en projektionsyta för en 
text, en viktig del av verket.  
 
Santiago Mostyn arbetar också med rörlig bild. Hans bilder i videoverket SUEDI (Slow Wave Edit) 
knyts ihop med låten Suedi av rapparen Erik Lundin bearbetad av musiker- och konstnärsduon 
Susanna Jablonski + William Rickman. Medan Lundin rappar sin berättelse om kampen med sig själv, 
tillvaron och de andras blick, låter Mostyn oss i en version först komma fysiskt nära två brottare för att 
sedan i den andra versionen på långt avstånd återge migranters vandring till fots genom södra Europa 
och det svenska landskapet. Videoverket gjordes som en tolkning i utställningen Folkmusik 2.0 – 
svensk hip hop remixad på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm. För utställningen på Wanås har 
Mostyn inkorporerat bilder från Wanås och det Skånska landskapet och låter händelserna komma nära. 
 
Både inne och ute presenterar Lungiswa Gqunta sina konstverk som spänner mellan det politiska och 
privata. Hemmet är en återkommande utgångspunkt för Gquntas konst och står för både trygghet och 
fara i vardagen. Hon vill att vi ska känna utmaning och umbärande, att vi inte ska kunna värja oss för 
hennes verk. Det räcker inte att vi ser flera tusen avslagna, vassa, uppställda glasflaskor glittra 
ljusgrönt i verket Lawn. Genom bensinlukten som dominerar utställningsrummet ger hon oss en fysisk 
förnimmelse av materialen till vapnet som alla kan tillverka. Den vardagliga glasflaskan blir material 
för att tillverka en bensinbomb.  Men den är kopplad till flera sorters våld. Konstverket Divider består 
av hängande ölflaskor i rep tvinnade av lakan som utgör ett draperi som avskärmar en stig i skogen 
och gör det nödvändigt för betraktaren att hitta en annan väg för att komma fram. 
 



 

 

 
 
 
Marcia Kure utmanar utomhusmiljön med sina mjuka skulpturer med titeln Denizen som 
understryker deras svårdefinierbara hybridkaraktär. Materialvalet är en fortsättning på andra arbeten 
hon gjort med tyg och päls som kombinerats till sammansatta former. På Wanås Konst har hennes 
skulpturer letat sig upp i träden, vilar tryggt på grenarna och, med färgen inspirerad av mossan i 
bokskogen, låter de sig kamoufleras bland trädens gröna blad.  
 
Lifesystems – Nonspace är en gigantisk rörlig och tillfällig uppblåsbar skulptur av Peter Geschwind 
& Gunilla Klingberg som arkitektoniskt breder ut sig i skogen och fyller tomrummen mellan träden, 
den är också en tvådimensionell projektionsyta att se naturen och förbipasserande igenom, skuggan av 
grenar och lövverket blir likt mönster på skulpturens väggar av presenning. Igenkänningen av och det 
vardagliga i materialet är viktig för Geschwind & Klingberg – vi vet hur presenning känns att ta i, hur 
den låter men de använder det välbekanta för nya funktioner. 
 
Även Latifa Echakhch låter återkommande materialet stå i centrum. I Blush en cirkel av tegelstenar 
på marken, 6 meter i diameter, där de yttersta tegelstenarna är hela men ju närmare mitten de är lagda 
desto mer finfördelade är de för att i cirkelns mitt vara helt pulvriserade. I verket Tkaf (2011) arbetade 
hon med samma material och kastade tegelstenar på gallerigolvet och lät sedan besökarna gå på dem 
för att ytterligare mala sönder dem. Echakhch har kommenterat förstörelsen i sina verk som 
möjligheter – bygg upp, sudda ut, börja på nytt, lämna och glöm, lämna och lyft fram, gör om, gör 
bättre – tänk efter.  
 
Genom Not a Single Story II presenteras Lubaina Himid, Lungiswa Gqunta och Anike Joyce Sadiq för 
första gången i Sverige.  
 
Not A Single Story II 
Utställningsperiod: 5 maj – 3 november, 2019 
Vernissage: söndag 5 maj, 2019 
Medverkande konstnärer: Latifa Echakhch, Peter Geschwind & Gunilla Klingberg, 
Lungiswa Gqunta, Lubaina Himid, Marcia Kure, Santiago Mostyn och Anike Joyce Sadiq  
Curatorer: Elisabeth Millqvist och Mattias Givell 
Wanås Konst Konsthall och Skulpturpark 
……………………………………………………….. 
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 bilder för nedladdning) 
……………………………………………………….. 
 
Program 2019 
Tits N Ass 
Designstudion Butler/Lindgård (SE)  
Curator: Malin Gustavsson 
Utställningsperiod: 2 mars – 28 april 2019 
Wanås Konst Konsthall  
 



 

 

 
 
Not A Single Story II 
Utställningsperiod: 5 maj – 3 november, 2019 
Vernissage: söndag 5 maj, 2019 
Medverkande konstnärer: Latifa Echakhch, Peter Geschwind & Gunilla Klingberg, Lungiswa Gqunta, 
Lubaina Himid, Marcia Kure, Santiago Mostyn och Anike Joyce Sadiq  
Curatorer: Elisabeth Millqvist och Mattias Givell 
Wanås Konst Konsthall och Skulpturpark 
 
Fluid Grounds med Benoît Lachambre 
Period: 1 – 31 juli, 2019 
Produktion: Par B.L.eux och Sophie Corriveau  
Samproduktion: Agora de la danse, Festival TransAmériques och Charleroi Danse 
Curator: Rachel Tess 
Wanås Konst Konsthall  
 
Extern utställning 2019: 
Blickachsen 12 – Bad Homburg, Tyskland 
Utställningsperiod: 26 maj – 6 oktober, 2019 
Vernissage: söndag 26 maj, 2019 
Medverkande konstnärer: Jeppe Hein,William Forsythe, Kaarina Kaikkonen, Arik Levy, Nandipha Mntambo, 
Yoko Ono, Anne Thulin, Winter/Hoerbelt mfl. 
Curatorer: Elisabeth Millqvist, Mattias Givell och Christian Scheffel 
Partnermuseum: Wanås Konst  
Skulpturbiennal i de historiska parkerna i Bad Homburg, Tyskland 
 
Mer information om program 2019 kommer löpande under våren. 
 
Besök Wanås 
Wanås Konst Skulpturpark med samlingen öppen året runt dagligen kl. 10 – 17. 
Wanås Konst Konsthall, Shop & Deli öppettider 2019: 2 – 31 mar, fre – sön, 11–16, 4 – 30 apr, tor – sön, 11 
– 16, 1 maj – 30 sep, alla dagar, 10 – 17, 1 – 31 okt, tis – sön, 11–16, 1– 30 nov, tor – sön 11 – 16, 1–22 dec, lör 
– sön, 11 – 16. 
Påsklovsveckan, 13 – 22 apr, alla dagar, 11 – 16 
Läslovet, 28 okt – 3 nov, alla dagar, 11 – 16 
Midsommarafton 21 jun, stängt 
Wanås Restaurant Hotel – vänligen se 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 Igshaan 
Adams, Nathalie Djurberg & Hans Berg, William Forsythe, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono, och Ann-
Sofi Sidén mfl. Sedan 1987 har över 300 konstnärer medverkat i utställningar. Skulpturparken omfattar 40 hektar  
och utforskas till fots. Ett besök där aktuella projekt och den permanenta samlingen i konsthall och park ingår, 
tar 2,5 h till 4 h. Beroende på säsong och program kan man delta i specialaktiviteter och promenader. 
Skulpturparken har årligen ca 80 000 besök och 12 000 barn och unga deltar i konstpedagogiska aktiviteter. 
 
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  



 

 

 
 
 
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. På Wanås verkar Wanås Konst, Wanås Restaurant 
Hotel och Wanås Gods AB och det finns även ett medeltida slott. 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. För mer info om vänligen se www.wanas.se 


