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Nathalie Djurberg & Hans Berg och Rafael Gomezbarros till Wanås Konst  
 
2016 intar svenska konstnärsduon Nathalie Djurberg & Hans Berg tillsammans med 
colombianske Rafael Gomezbarros Wanås Konst med storskaliga installationer i 
konsthallen och i skulpturparken. Mellan dröm och mardröm, inre förflyttningar och 
migration speglar konstnärerna vår samtid. ”Hos både Djurberg & Berg och 
Gomezbarros möter vi likt i drömmen det välbekanta och samtidigt obekanta, det 
pendlar mellan det fantastiska och fasansfulla”, beskriver Elisabeth Millqvist 
konstnärlig ledare Wanås Konst, konstnärskapen. Djurberg & Berg använder sagans 
och mytens språk för att bearbeta och sätta ord på det som inte kan sägas på något 
annat vis. Gomezbarros konstnärskap har en stark social och politisk koppling som 
synliggör de försvunna i migrationen spår. Djurberg & Berg hör till Sveriges mest 
uppmärksammade konstnärskap även internationellt, det är första gången de arbetar 
utomhus med skulptur och ljudinstallation i stort format. Gomezbarros som gjort 
uppmärksammade utställningar runt om i världen ställer för första gången ut i Sverige. 
 

      

     
 
Bilder: 1. Rafael Gomezbarros på Wanås 2015. Foto: Mattias Givell. 2 Rafael Gomezbarros, Casa Tomada (House Taken), 
2013, installationsbild Saatchi Gallery 2014. Foto: Sam Drake, courtesy Saatchi Gallery, London. 3 Nathalie Djurberg & Hans 
Berg, Deceiving Looks, 2011.Digital video animation (color, sound), 5:58 mins. © Nathalie Djurberg and Hans Berg; Courtesy 
Lisson Gallery. 4. Nathalie Djurberg & Hans Berg. Courtesy Lisson Gallery. Copyright Nathalie Djurberg & Hans Berg 



 
 
 
Nathalie Djurberg & Hans Berg 
Nathalie Djurberg (f. 1978, Lysekil) & Hans Berg (f. 1978, Rättvik) hör till Sveriges mest 
uppmärksammade konstnärer i sin generation. För Wanås Konst gör de sitt första 
utomhusprojekt och presenterar även en stor installation i konsthallen. I det nya verket 
förstärker och förvränger de upplevelsen av naturen med skulptur, ljud och ljus. Djurberg 
började arbeta med film på Malmö Konsthögskola och hennes animationer av lerfigurer har 
uppmärksammats i omfattande separatutställningar internationellt. Tillsammans med 
kompositören Hans Berg utgör hon ett konstnärspar som också låtit animationerna vandra ut 
ur skärmen och forma tredimensionella skulpturer, installationer och scenografier med 
surrealistiska influenser. Djurberg & Berg är baserade i Berlin. Sedan Venedigbiennalen 2009 
har de undersökt skulptur som uttryck och låtit oss gå in i nya världar med fåglar, jättefrukter 
och glaserade munkar. I Sverige visades Djurberg & Bergs filmer i en stor utställning på 
Kristianstad konsthall 2010 och 2012 hade de en omfattande utställning på Röda Sten i 
Göteborg. Utställningar internationellt omfattar Kunsthalle Wien, Walker Art Center, 
Minneapolis, Garage Museum of Contemporary Art, Moskva och Fondazione Prada, Milano. 
De är aktuella med separatutställningar på ARoS i Aarhus, ACCA Australian Centre for 
Contemporary Art, Melbourne och Gió Marconi, Milano, samt grupputställningar som The 
Great Mother, Fondazione Trussardi,  An Introduction, Fondazione Prada, Arts and Foods, 
Triennale di Milano, samtliga i Milano. 
 
Rafael Gomezbarros  
Rafael Gomezbarros (f. 1972, Santa Marta, Colombia) introduceras för första gången för en 
svensk publik. På Wanås görs två stora utomhusprojekt, ett av dem är Casa Tomada från 
2013. Installationen består av halvmeterlånga skulpturer av myror som är baserade på 
avgjutningar av dödskallar. ”Gomezbarros myror har intagit byggnader som förknippas med 
makt och historia. Tillsammans är de på väg, som en symbol för människans ständiga 
förflyttningar, frivilliga eller ofrivilliga.” Gomezbarros arbetar ofta i naturen, men bland träd 
och grönska återkommer det sociala och politiska perspektivet med skelettet och dödskallen 
som motiv för skulpturer. Myrorna som byggts upp av dödskallar gör de osynliga synliga, alla 
de tusentals migranter världen över som försvinner under sin färd eller vid deras mål. 
Gomezbarros är verksam i Bogota och har gjort en mängd uppmärksammade utställningar 
internationellt däribland större installationer på Saatchi Gallery, London, Bienal del fin del 
Mundo, Mar del Plata/Valparaiso, Offenes Kulturhaus/Center for Contemporary Art, Linz, 
11Bienal De La Habana, Havanna Cuba, 1Trienal Del Caribe, Museo de Arte contemporáneo, 
Dominikanska Republiken, samt ett flertal utställningar på museer  och gallerier i Colombia 
såsom Quinta de San Pedro Alejandrino, Santa Marta, Museo de la Aduana, Barranquilla, 
Museo Bolivariano Arte Contemporáneo, Santa Marta, Museo de Arte del Tolima, Tolima. 
Hösten 2014 visade SVT Kobra ett uppmärksammat inslag om Gomezbarros. 
 
Vernissage: Söndag 15 maj, 2016. 
Utställningsperiod: 15 maj – 30 oktober 2016. 
 
……………………………………………………….. 
Pågår  
Vintersäsong på Wanås Konst 
2 november 2015 – 14 maj 2016 
Skulpturparken öppen dagligen kl. 8 – 19. 
Café, Konsthall, Shop och Deli har stängt. 
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Jag vill bygga 
 
Wanås Konsts barnbok 2015 av Jenny Granlund och Johanna Koljonen. 
Finns i Wanås Shop eller beställs genom shop@wanaskonst.se. 
……………………………………………………….. 
 
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 50 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  
 
 
 
 
 


