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4
Sedan 1998 har Alma Löv Museum presenterat utställningar med konstnärer från olika länder med olika bakgrund; vissa i början av sina konstnärskap, konsthögskolestudenter tillsammans med väletablerade konstnärer. Ett
lågbudgetprojekt med ambitionen att med enkla medel genomföra projekt
som är angelägna och intressanta med hög konstnärlig kvalitet. Min far, Marc
Broos, drev Alma Löv i tretton år och genom den outgrundliga omsorg han gav
Alma Löv blev projektet aldrig anonymt; en institution utan avsändare, utan ett
livsverk med personligt avtryck.
Att visa och tillgängliggöra samtidskonst på landsbygden är en av de drivkrafter som håller projektet vid liv. Samt att vara en plats både för eftertanke,
nya perspektiv och provokation. En fristad där konsten kan upplevas i nära
relation och gärna i interaktion med publiken. Där det ljusa och mörka möts
eller hänger ihop, där oväntade möten kan uppstå. Där det etablerade möter
det nya. Där de redan invigda möter de som upplever konsten för första gången.
En mötesplats och experimentverkstad där konsten, naturen, tekniken och
människan förenas. Stämningen på platsen har en avgörande betydelse både
för oss och publiken.
Alma Löv har aldrig medvetet anpassat utställningarna till en publik eller
viss målgrupp, till exempel barn och unga. Barn har lockats hit ändå och ofta
tagit med sina föräldrar, som kanske inte från början var konstintresserade.
På samma sätt har mångfald och jämställdhet inte definierats, men antalet
kvinnliga resp. manliga konstnärer har genom åren ändå varit jämnfördelade.
Ett internationellt perspektiv är också en viktig del av projektet (dock ibland
ett hinder av ekonomiska skäl.) Idag är kulturpolitiska mål om mångfald,
jämställdhet och barnperspektiv viktiga att lyfta fram, mål som egentligen inte
ska behöva definieras utan bör vara en självklarhet. De ska kännas i luften och
sitta i väggarna. Konstnärlig frihet har ofta oanade synergieffekter.
Under uppbyggnaden av ett projekt vet man inte var det landar och inte heller
vilka effekter det kommer att ge. Det är omöjligt att i förväg förutse vilken
riktning projektet tar. Det är många olika aspekter som påverkar och man
tar sidospår, förkastar tidigare idéer och det uppstår något nytt. Denna frihet
medför en kreativ process som är nödvändig och ger vingar till andra vyer.
Dynamiken skapar förutsättningar för det oväntade att uppstå, vilket är relaterat till den yttre världen. I tider av distansering, förvirring, politisk oro och
flyktighet kan konsten spela en viktig roll. För försöken att tolka vår samtid,
söka identitet, att skildra och gestalta, skapa mening, men även genom dess
blotta existens. Konstnärerna är ofta de som har en förmåga att ställa frågor
och visa upp en spegel mot vår samtid och oss själva. Den yttre och inre världen är förenade. Det lokala och det globala. Det politiska och personliga. Allt
är i ständig rörelse och förändring och var vi befinner oss nu är inte detsamma
som imorgon. Where we are now.

Förord
Stella Broos
Konstnärlig ledare
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På Alma Löv Museum tilldelas varje konstnär ett eget utrymme; en sal i Paleis
Oranjestraat, en paviljong ute på ängen eller i skogsdungen. I alla olika utrymmen presenteras separata utställningar, men det övergripande temat omfamnar
alla. Det kan spreta vilt åt olika håll och det som visas har olika uttryck och
tematik, och ibland ingen tydlig gemensam nämnare. Men nya kopplingar och
nya meningar kan uppstå och länkas samman.
Konstkritikern Jessica Kempe har skrivit texterna om årets utställningar. Som
komplement har vi bett konstnärerna att själva skriva ett kort CV och några
rader om vad som har varit avgörande för deras konstnärskap. I slutet av katalogen finns texter om historien bakom Alma Löv och CIA Burial Ground X av
Marc Broos. Vi nämner också alla hundratals konstnärer som ställt ut på Alma
Löv genom åren och några av de orter våra besökare kommer från (tagna från
gästboken 2009). Kort information finns också om den pedagogiska verksamheten som bedrivs på Alma Löv under ledning av Sara Broos.
I tillägg vill jag framhålla vikten av den permanenta samlingen som utgör
en del av Alma Lövs själ och kärna. Ett av de första verken finns fortfarande kvar; fotografen Staffan Jofjells ljud- och fotoinstallation i skogsbaracken från 1998 med ett fiktivt kärleksmöte mellan en tysk kvinna och en
man från Honduras. Andra verk har tillkommit under åren; Jonas Liveröds
”Cult of the bigtime sensorial” som pryder ingången till Paleis Oranjestraat,
Lars Brunströms långsamt älskande kaniner samt ett fyra meter högt ben i
brons av den holländska konstnären Henk Visch. Sonja Nilssons tredimensionella videoverk i containern där hon själv dansar till Q Lazzarus sång ”Goodbye
Horses”, Bo Christian Larssons poetiska kapell med tysta ringklockor, Roland
Perssons surrealistiska dröminstallation ”Pool Party under the stars” m.fl.
Här visas bara ett litet urval av bilder från samlingen men 2018 utkommer en
katalog med utförligare presentation kring varje verk och konstnär från den
permanenta utställningen.
Ett stort tack till Jessica Kempe för ett fantastiskt arbete med texterna i
katalogen och alla givande samtal och diskussioner.
Och framför allt, tack till alla konstnärer som gör Alma Löv Museum till vad vi är.
Utan er skulle vi inte finnas.
All my love, Stella
Varmt välkomna!

Ada Ihmels

7
Måleriska rum
lager på lager

Ada Ihmels målar lager på lager. I olja och akryl på duk i stora format.
Under täckande ytpartier öppnar sig fuktiga färgfält och hål av ljus.
Förgrundernas teckenaktiga former får bakgrundernas färgatmosfärer att synas bättre. Och tvärtom. Måleriska rum att gå in i. Som nu
här på hennes utställning i Alma Lövs tiokantspaviljong.
I målningen ”Florence of the land” från 2017 kan ytans rundade blå
linje påminna om ett fönstergaller eller ett trappräcke, om graffiti
eller om en stor bokstav. Som både spärrar och öppnar sig. Hjärnan
vill envist beteckna. Men Ada Ihmels teckenformer betecknar inte.
”De är figurationer i vissa stadier av abstraktion”, förklarar hon precist i telefonen. Och berättar att hon till exempel kan utgå från en
bokstav för att sedan abstrahera den till en egen form.
Är det därför jag tycker att något tycks stå skrivet i hennes målningar? Men det är bara en illusion. Målningarna låter bara ana ett
stänk av semantik och igenkänning. Resten är kropp och färgfysiologiska processer. ”Jag funderar över måleriets historia, men refererar inte till den i mitt personliga måleri”, säger Ada Ihmels och
anförtror att hon tycker om Matisse. I arbetsbilderna skymtar jag
Carl Fredrik Hill.
Vi pratar om upplevelsen av ljus- och färg i olika delar av världen.
Med träffande karakteristik beskriver hon hur ljuset i Kalifornien, där
hon nu bor och arbetar, optiskt reflekteras av den solbelysta havsytan som i synfältet får allt att se lite gult och pastelligt ut. Nyansernas spektrum minskar - medan samma ljus gör skuggorna skarpa.
”I Skandinavien däremot är det mycket rött och grönt i luften, här
framhäver komplementfärgerna varandra och skapar kontraster”,
förklarar hon och konstaterar ”Färg är allt för mig”.
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Verk
S. 8, 10
Florence of the land
2017
Oljemålning
S. 11
Sandy Lane
2017
Oljemålning

Färgen, ljuset och leken.
Friheten är det viktigaste för
mig i mitt arbete. Frihet som
människa och frihet som konstnär, och jag söker ständigt efter
det mest omedelbara sättet att
förmedla denna frihet på.
Mina arbeten är mestadels
abstrakta även om många
figurativa element dyker upp,
i synnerhet i mina teckningar.
Gemensamt för mina verk är ett
formellt tillvägagångssätt när
det gäller beskaffenhet och
färg. Jag arbetar intuitivt och
försöker närma mig varje verk
som ett helt nytt kapitel, för att
hitta fram till bilden och skapa
dess speciella atmosfär.

CV text
Ada Ihmels
adaihmels.com

Som svenskfödd konstnär,
bosatt i Los Angeles, funderar
jag också mycket kring ljus och
skuggor i mitt måleri. Även om
det nordiska ljuset finns där i
bakgrunden som ett minne,
är ljuset i Kalifornien närmast
påträngande starkt med sina
skarpa kontraster.
Jag är född i Stockholm 1984
Mellan 2004–2011 studerade jag vid Konsthögskolan i
Berlin (University of the Arts,
UdK), där jag också tog min
master. Sedan några år tillbaka
bor och arbetar jag i Los Angeles,
USA. Jag deltog senast i Andrea
Zittels AZ–West Project.

Björn Perborg

13
Konsten som
brevbärare

Björn Perborgs bildvärld bär nästan alltid på ett meddelande. Det
kan komma hinsides ifrån, från barndomen, hjärtat eller från samvetet. Som vore konsten en avsändare och en brevlåda, konstnären
en brevbärare och betraktaren själva mottagaren.
Här på Alma Lövs ängar, just vid begravningsplatsen för konst,
strömmar nu en vacker sång ur Björn Perborgs två uppförstorade,
gravstenslika marshallförstärkare och högtalarlådor. Den änglalika
sången, framförd av sångare efter grekiskt körmönster, handlar om
den hädangångnes ånger över att av rädsla inte legat med fler personer. Alla nämnda vid namn. En bikt måste tala sanning. Fast musiken är stulen från Kyrie-satsen ur Arvo Pärts Missa Syllabica, 1977.
På den sjungande gravstenen dock står inget namn, bara ett födelseoch dödsdatum: * 28.11.1974 + 3.6.2106. Den bortgångnes klagosång blev blott 43 år gammal. Första gången den hördes var
på Liljevalchs utomhusutställning ”Döden” förra sommaren 2016.
Denna sommar 2017 och i sällskap med Alma Lövs alla andra
begravda men pånyttfödelsebara önskningar, skuldkänslor och
dåliga projekt får kanske också Perborgs anrop en andra chans.
För i Björn Perborgs video-, ljud- och objektkonst tycks det aldrig
vara för sent att ångra, sörja, vittna om alla döda man sett eller säga
som det är. I sitt första bidrag på Alma Löv året 1999 lät han skådespelare läsa in brev han skrivit till alla som han varit kär i, men inte
vågat berätta det för. I år låter han en man brista ut i oavbruten gråt
– i en fågelholk. Överdimensionerad förstås, inredd med en videomonitor och en högtalare. Björn Perborgs konst vet att det behövs en
ram för att bli fri. Åtminstone ett bås.
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Verk
S. 14
Bokslut
2016
Skulptur- och ljudverk
S. 16-17
Alla döda jag sett
2009
Animation

2014 hade jag en retrospektiv
på Konstnärshuset i Stockholm.
Utställningen byggde på kvantitet snarare än kvalitet. Jag
packade allt jag hade i ladan
i en lastbil och körde upp till
Stockholm. Det borde tagit två
veckor att bygga upp utställningen. Men vi hade bara två
dagar på oss. Det är viktigt att
ställa ut i Stockholm. Efteråt
får man arbetsstipendium från
Konstnärsnämnden.
2008 hade jag en strategi för
att få projektpengar: Strax före
det var dags att söka projektbidrag skickade jag in en ansökan om ett ateljéstipendium jag
egentligen inte var intresserad
av. Tanken var att juryn skulle
ha mig i färskt minne. Något
projektbidrag fick jag aldrig.
Däremot tilldelades jag ett års
vistelse och en stor utställning
på Künstlerhaus Bethanien
i Berlin.
Konsthögskolan Valand (19982003), fem år i en fritidsgård
för vuxna, gav mig legitimation

CV text
Björn Perborg
bjornperborg.com

som konstnär. På Valand tjatade jag mig till att få sitta med på
Björn Lundéns föredrag om ekonomi för avgångseleverna. Efteråt startade jag enskild firma.
Det är fantastiskt att vara konstnär. Allt som är kul och åtråvärt
är avdragsgillt i deklarationen.
När jag var arton började jag på
musikhögskolan. Där kom jag
att göra alla affischer till konserter, fester och liknande. Jag
köpte ett staffli. Om nätterna
målade jag affischer i akryl på
golvskyddspapp.
Under uppväxten mötte jag varje
morgon min fars kamp med att
få upp ögonlocken vid frukostbordet. Väckarklockan hade
väckt honom. Han var tvungen att gå upp tidigt och cykla
iväg till ASEA och jobba åtta
timmar med något som någon
annan bestämt. Det verkade
inte särskilt lockande för mig.
Hälsningar Björn

Charlotte
Gyllenhammar

19
Frihetens pris

”Frihet hämmar harmoni, gemenskap och likriktning, det är en av dess
förtjänster”, skrev författaren och skribenten Lena Andersson i DN
27/5-2017. Kanske ligger just här en nyckel till det kluvna frigörelsetemat i Charlotte Gyllenhammars mångåriga bildvärld. I hennes
skulpturer, installationer, fotografier och filmer tycks friheten smärtsamt dubbel: en löftesrik rymd att gravitera i och ett isande tomrum
att bli ensam i. För vad betyder hennes återkommande bild av den
vida, vackra klänningen som gör kvinnan både fri och håller henne
fången, som både lyfter och sänker henne? Makt, straff eller fallgrop? ”Olydnad”, heter en tidig version från 1997.
Och vad säger Charlotte Gyllenhammars lika återkommande berättelse om hur det lilla barnets overaller, huvor och klädedräkter både
skyddar och stänger in, befriar och kontrollerar, signalerar könstillhörighet och markerar klass? I hennes konst är barnet inte bara
iklätt, utan också utklätt. Klädd i kultur. Den är inte lätt att ta av sig.
Priset är brutalt. För att nå frihet måste älsklingar dödas, tillhörigheter sprängas, ideal brännas och perspektiven vändas upp och ner.
När Charlotte Gyllenhammars stigande och fallande klänningskvinna nu når Alma Löv är ladans teatersalong ”Rokokosalen” en
given visningsplats. I videofilmen ”Whiz” (susa) från 2016 svävar
kvinnan i sina fladdrande kjolsvidder som en himlakropp i skyn.
Eller som ett moln? Tills hon tippar över och seglar huvudstupa mot
marken med blottlagd underkropp och klänningen över huvudet. Likt
ett timglas. Och lika rotlös som det hängande och upp och nervända
träd som Charlotte Gyllenhammar lät hissa upp över Drottninggatan
i Stockholm år 1993. En folkhemsek.
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Verk
S. 20
Dö för dig
1993
Installation
S. 22-23
Whiz
2016
Videoverk

Charlotte Gyllenhammar arbetar främst med skulptur, fotografi, video och installation,
fastän konstnärskarriären
tog sin början med måleri.
Genombrottet kom 1993 när
Gyllenhammar hängde en 120årig ek upp-och-ner över Drottninggatan i Stockholm. De
teman som de tidiga verken
berörde, som sårbarhet, rotlöshet, kontroll och konflikt,
återkommer alltjämt i hennes
konstnärskap. Flera av hennes skulpturer har fått permanenta placeringar på offentlig
plats, bland annat i Stockholm,
Malmö, Umeå och Göteborg.
Gyllenhammar är utbildad vid
Kungliga Konsthögskolan i
Stockholm och Royal College
of Art i London, med examen

CV text
Charlotte Gyllenhammar
charlottegyllenhammar.com

från den sistnämnda 1991.
Idag är hon ansedd som en av
Sveriges främsta konstnärer
och hennes verk återfinns i
bland andra Moderna Museet,
den finska motsvarigheten
Kiasmas samlingar samt
National Museum of Women
in The Arts, Washington och
Power Station of Art, Shanghai
Med konstnärens samtycke
hämtad från ed-art.se

Diana
Andersson

25
Humor på
fullt allvar

Med hennes egna, mina och andras ord kan summan av Diana
Andersson låta ungefär så här: Med skulptur, teckningar och målningar stöper hon om världen där hon står. På Taggatorpet i Delsbo,
djupt i Hälsinglands skogar och långt från den digitala konfettin,
hugger hon i marmor, kalksten och i motsträvig kryptonit. Hon svetsar, skrapar i skrot, jobbar med järn, gips och lera, målar på plywood,
gjuter i brons och betong. Och bär bort ormar med kaktång. Ut kommer underfundiga motiv och befriande humor på fullt allvar. Och
musik. (”Fuktade mina läppar” från 1993 med det postdadaistiska
bandet Västerbrokören finns på Youtube)
Hur uppstår hennes bilders dråpliga ömsinthet? När vi pratar med
varandra ser jag minst fyra saker. Med gedigen hantverkskunskap
lägger hon ett lod rakt ner i antiken och korsar de klassiska högkulturernas formspråk och myter med nutidens seriekultur, fabler, satir
och råa material. Plus hjärnforskning, djurrätt och Carl Jonas Love
Almqvists motsatspar Ormus och Ariman.
I Diana Anderssons korsbefruktade mytvärld, här i Atriumpaviljongen,
får ringaktade ödlor och kloakdjur en ny och salig sfinxstatus. Och
äran att utgöra mössa åt människans huvud. Där får döda råttor, klunsiga fåglar, olyckliga grisar och desperata teddybjörnar upprättelse
i marmor, brons och röd bets. Som får klappas. I målade teckningar
möts Sankt Franciskus och Kalle Anka. Diana Andersson tar ner
Madonnan på jorden. Och låter henne skratta. Eller le outgrundligt.
-Jag kan inte göra konst av lik och kalhyggen. Jag måste hitta tröst.
Allt är paradoxer, förklarar hon och säger eftertryckligt. ”Jag är
panteist. Konst är en del av min religion. Jag skiter i om gud inte
finns. Jag tror ändå”.
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Verk
S. 26
Demonfotografen
2017
Målning i vinylfärg
S. 28
Mössan
2016
Skulptur i marmor
S. 29
Madonna med
lindebarn
2012
Skulptur i marmor
Fotograf:
Lejva Sundell

Född i Stockholm 1960. Utbildning, Konstfack Skulptur
MFA, 1983-88. Jag är skulptör
och bildmakare. Bor och arbetar på Taggatorpet i Delsbo
i Hälsingland sedan år 1993.
Arbetsresor då och då till
Europas marmordistrikt.
Sedan debuten på Galleri Händer
i Stockholm 1988 har jag haft
ett trettiotal separatutställningar. Senast på Galleri Anigo
i Stockholm 2017. Samlingsutställningar i bland annat franska Anger, samt i italienska
Volterra och Colonnata.
Bland flertalet offentliga uppdrag: ”Madonnan vid Vågen” i
Bollnäs 2010 och rondellskulpturen ”Hyllning till Håstabäcken”
i Hudiksvall 2002.

CV text
Diana Andersson
fb.com/dianaanderssonkonst

Att dyka ner i olika kunskapsbassänger, göra disparata
experiment och läsa dammiga
böcker är viktiga delar av mitt
arbetssätt. Det kan röra sig om
fågelholkar, alkemi och gammal
läkekonst, religion, växter, musicerande och entomologi. Just
idag mest intresserad av bark.
Med gyckel och allvar vill jag
finna tröst för mänsklighetens
tillkortakommanden och baka
madeleinekakor av allsköns
själslig bråte.

JH Engström

31
När ordet blir
till bild

I mitt samtal med JH Engström kommer jag envist att tänka på
Max Ernsts målningar. Det har med skogen och staden att göra. I
målningen ”Hela staden” 1935-37, förenade Max Ernst den storstad
som han kände sig fri och ensam i, med den storskog han kände
sig lättad och instängd i. Och slutade välja. I målningen ”Den stora
skogen” (1927) bildar trädstammar och husarkitektur en gemensam
fasad mot omvärlden. Där finns en svärta och sammansmältning
med trådar till JH Engströms fotokonst.
JH Engström talar ofta om skogen och staden och sin relation till
uppväxten, hemmet och arbetet i såväl Värmland som i Paris. ”Jag
pendlar mellan skogen och metropolen, men ser dem inte längre
som poler. Jag ser snarare föreningen i mellanrummen, förklarar
han. ”Jag har accepterat mitt öde. Jag har en fysisk koppling till
både storstadens asfalt, ljud och ljus - och till tystnadens kraft i
naturen. Och till lukterna på bägge ställena”.
Också här på Alma Löv i ladans stall, utgår hans nya film-, foto-,
måleri- och performanceprojekt från försöket att förena motsatser. Nu mellan ord och bild, skrivande och måleri. ”För mig är
fotoboken själva verket, där varje bild är en mening. Därför saknar
mina fotoböcker text. Nu vill jag undersöka ordens fantastiska
tolkningsdynamik.”
Processen utspelar sig på en vit vägg där ord målas fram i bestämd
form. Ett ord i taget, på JH Engströms tre språk. Stora ord, likt en
bild, målade med handen doppad i färg. Vad betyder ordet när ordet
blir till bild och fysisk handling? Vad betyder egentligen substantivet
längtan? Vad betyder ordet hänsynen? Ansvaret? Filmningen sker
under tillkomsten, för att till sist bli en kortfilm. ”Ordet/Le mot/The
word”, heter verket.
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S. 32, 34-35
ORDET/LE MOT/
THE WORD
2017
Performance, foto,
videoverk, måleri

Jag föddes 1969 i Hagfors och
växte upp där och i Paris. Nu bor
och arbetar jag mellan Östra
Ämtervik och Paris. Jag arbetar
med fotografi och film.
Jag gick på Högskolan för
Fotografi och film i Göteborg.
Innan det arbetade jag som
assistent till Anders Petersen i
Stockholm. 1997 publicerade
jag min första fotografiska
monografi, Härbärge (Bokförlaget DN). Den utsågs 1998 till
Årets Svenska Fotobok.
Sedan dess har jag publicerat ett femtontal fotografiska
monografier varav flera har
belönats med utmärkelser internationellt. I urval kan nämnas:
Trying to Dance (Journal, 2004)
shortlisted för Deutsche Börse
Prize. From Back Home, i samarbete med Anders Petersen,
(Max Ström, 2009), utsågs till
vinnare av International Photo
book Award vid fotofestivalen i
Arles 2009. La Résidence (Journal, 2010) fick Golden Letter av
Deutsche Buch Stiftung 2012.

CV text
JH Engström
jhengstrom.com

Tout va Bien (Aperture, 2015)
utsågs till vinnare av Oskar
Barnack Leica Award 2015.
Andra böcker i urval är: CDG/
JHE (Steidl, 2008), Sketch of
Paris (Aperture, 2013), Långt
Från Stockholm (Mörel Books,
2013), Revoir (Journal/Akio
Nagasawa, 2016)
Jag ställer ut regelbundet internationellt och finns i samlingar i
Europa, USA och Asien.
Jag arbetar även med film och
två av mina filmer har visats på
Sveriges Television: En Film om/
med Anders Petersen (2006)
och Bertil & Maggan (2006).

Joanne
Grüne-Yanoff

37
Den frustrerade
drömmen om att
kunna flyga

Att Joanne Grüne-Yanoff visar sitt verk i en släpvagn är logiskt. En
liten, stadig transportabel huskropp att kliva upp i för att möta sin
egen kropps insida. Inne i trailern vid Alma Lövs lada hänger en
skärm av upprepade ordsentenser skrivna med koppartråd som ser
ut att glöda i ljussättningen. ”Inside we carry. Inside what we hold”
står det med snirklig handstil. Först ordens flyktighet i beständig
metall. Bakom texten en film- och ljudprojektion in på bara skelettet
där kritvita fågelvingar sveper fram över en röntgenstrålad, bultande
bröstkorg.
Under mitt samtal med Joanne Grüne-Yanoff förstår jag att hennes
konst handlar om människans lika gamla som frustrerade dröm
om att anta en annan form. Som fågelns och fjärilens. Eller vindens.
Eller diktens. Vingar, fjädrar och ägg, skrift och skal och hjärtats
slag är Joanne Grüne-Yanoffs motiv och material. Lyfta, flyga och
flyta hennes ämnen.
Men hennes bild-, film- och ljudverk vet människans begränsningar.
Kroppen kan föreställa sig andra världar, men bor i sin ofullkomlighet. Jag fäster mig vid videon (finns att se på nätet) om mannen
som på sin mycket breda rygg och med stora händer försöker knyta
fast en extra kotpelare konstruerad av små fjärilsvingar. ”Butterfly
Spine (InAppropriate Behaviours)” heter verket från 2012-2014. Att
överskrida gränsen mellan förmåga och fantasi är en motståndshandling. För Ikaros straffade den sig. På Joanne Grüne-Yanoffs
hemsida försjunker jag i collaget ”Self Portrait with Eggs, Wings
(InAppropriate Behaviours)”. Självporträttet föreställer en vulkan
av punkterade ägg som tillsammans vräker ur sig en kaskad av
befriade fjärilar. Ett konstutbrott.
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S. 38
Inside we carry
2017
Videoverk, installation
S. 40-41
Inside we carry
2017
Videoverk

CV text
Joanne Grüne Yanoff
joannegruneyanoff.com

I am an American/Nordic artist.
My practice spans a broad
range of media including installation, sculpture, video, sound,
drawing, photography, painting,
assemblage and performance.
I like to take long walks through
cities and wilds, getting lost in
time and memory as I find my
way through.
My work examines the individual’s charged relationship to
the outside world. It is a grounded being, looking up at the
skies, thinking about flight.
When I come inside to work,
my focus is studio and exhibition driven. In recent years I
have expanded to sometimes

include collaborations as part
of its fuel. Collaborators include musicians Stockholm
Syndrome Ensemble, Cognitive Scientist Konstantinos
Katsikopoulos, Beekeeper, Åsa
Angelino, Economist Jesper
Roine, Scholar Monica L.
Miller, Director Lizzie Scheja.
With artist Warren King the
collaborative team TN10 has
formed. My works from these
collaborations have been presented at Dramaten Theater,
Musikaliska, Galleri Couture,
Detroit Stockholm, Supermarket, Edsvik Konsthall and Alma
Löv in Sweden, Galleri Sculptor
in Helsinki, IFAC gallery in New
York City, Satellite Berlin and the
Max Planck Institute in Berlin,
among others.

Karin Broos

43
Hästens tur

Nu är det hästens tur att i egen rätt kliva ut ur klichéerna. Det är
ingen tillfällighet att det också sker i Karin Broos måleri. I tidigare
målningar skar hon rakt genom stereotypen barn - för att istället
måla fram barnet som subjekt och bebisen som person. I hennes
måleri tycks även hunden befriad från schablonerna. Målningen
”Hero” från 2009 föreställer inte en död hund, den föreställer hunden
Heros död och därmed alla varelsers sorgliga förgänglighet.
-Jag har alltid velat måla hästar, men känt motstånd. De är så vackra,
det kan lätt bli kitschigt och banalt, som en bild av en vacker sak. Till
sist blev jag bara tvungen, berättar hon Karin Broos mig. ”Objektifieringarna ser inte hästen för vad den är - en del av oss själva. Hästen
har en stor känslighet, lyhördhet är hästens väsen”, lägger hon till.
Hennes fyra nya hästmålningar med titeln ”Den vita hästen” är
gjorda det senaste året 2016-2017 och visas i Paleis Oranjestraat
ladans bortersta rum. Där skildras hästen på sina egna sårbara villkor långt från idealbildens muskulösa kraft, självgående integritet
och glänsande objektifieringar. Målningarnas häst sover istället
djupt, vaknar till och ligger skyddslöst på rygg med blottad mage,
lerig man och jordig päls.
-En häst kan bara sova djupt om den har sällskap av en annan vakande häst, förklarar Karin Broos. ”En ensam häst lägger sig inte ner
så länge, bara korta stunder”.
I en av målningarna tittar hästen avlyssnande på betraktaren. En
förebild är Esko Männikkös fotografier där människan speglar
sig i hästens välvda öga. Den vita hästens öga speglar bara inåt
- anförtror Karin Broos.
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S. 44, 46-47
Den vita hästen
2017
Akrylmålning

Född 1950 i Uppsala och växer
senare upp i Malmö.
Träffar Marc, flyttar till Holland
och går på konstakademin i
S`Hertogenbosch 1970-75.
Gröna vågen, flyttar ut i skogen
på landsbygden i Värmland,
skaffar häst, hund, får och höns
och får en känsla av att ha kommit hem. Får fyra barn, prioriterar tiden med dem men tecknar
och målar hela tiden till mindre
utställningar på höstsalonger, konstföreningar, bibliotek
och mindre landsortsmuseer.
Ibland unga tecknare och då
och då Liljevalchs, inga drömmar eller tankar på något annat.
Känner mig priviligerad som
kan jobba med det jag vill utan
någon press och alltid ha tid.

CV text
Karin Broos
karinbroos.se

Får år 2006 två-årigt arbetsstipendium som gör det möjligt att spara målningar till en
större separatutställning på
Kristinehamns konstmuseum
och dessutom göra en bok. Det
leder till gallerist i Stockholm, ett
antal större separatutställningar i Sverige, där den senaste var
Prins Eugens Waldemarsudde
2015-16 och nu en USA turné
som öppnar den 14 juli 2017
i Minneapolis på American
Swedish Institute.
Är helst av allt bara hemma där
jag får måla ostört och har ingenting emot grå och händelselösa vardagar.
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Karin Häll

49
Dykungens
innanmäte

Karin Häll och jag pratar om konsten, men landar strax i litteraturen – hos författare som Mare Kandre, Herta Müller och Fjodor
Dostojevskij. Det är logiskt. I Karin Hälls blandobjekt och installationer finns både det mörka och det förtröstansfulla, det trasiga,
lappade och lagade. Textens stil, rytm, rum och språkbilder är ett
ständigt val på samma sätt som i konsten. Det handlar om att
pussla och att det måste bli lite fel, förklarar hon och minns med
ens Sirkka Turkkas diktrad ”Livet är ett i vinden vacklande hus”.
(Bo Carpelans översättning).
Här på Alma Löv är det från H.C. Andersons saga ”Dykungens dotter”
och Birgitta Trotzigs roman med samma namn som Karin Häll lånat
titeln till sitt nya verk ”Dykungen” placerat högt upp under konstladan Paleis Oranjestraats tak.
Där står Dykungens bistra byst på en elegant blompiedestal. Vad
föreställer hans svartfläckiga skulpturhuvud, vars skalle och hår har
formats till en jättehög buskig topp av nästan falliska dimensioner?
Knappast en makt prydd med mitra, krona, eller höga rokokofrisyrer.
Snarare en gestalt förbunden med trasslig undervegetation, fågelskrämmor och skräckinjagande demoner.
Karin Hälls dykung har det inte lätt. Yttre skal och attribut räcker inte.
Innanmätet ger sig snart till känna. Istället för armar hänger kungens tröjärmar tomma. På golvet står ett par stiliga ben. Gjorda av
strumpor. Fyllda med hö. I strumpornas tåpartier har fötterna tagit
över. Där syns alla tår sydda i sirliga broderier. Intill står en mäktig
strutform. Av halm. När Karin Häll låter insidor och utsidor byta plats
visar sig tillvarons bräcklighet.
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S. 50
Stjärngossen
2015
Skulptur i kritlera
S. 52
Dykungen
2017
Skulptur i akrystal
S. 53
Arm
2015
Skulptur i blandade
material

Jag är utbildad på Konstfack,
skulptur, MFA och på Kungliga
Konsthögskolan i Stockholm.
I mina skulpturer och installationer använder jag mig av en
sorts överblick av generella
begrepp och system i vår dagliga tillvaro. Jag arbetar visuellt och mångbottnat, avläser
situationer som spelplaner och
byter ut vanemässiga symboler
och innebörder. Jag vänder på
ställningstaganden och kombinerar olika igenkännbara objekt
och material för att skapa nya
vinklar. Viktigt är att verken
kommunicerar direkt utan text
eller bakgrundsinfo, även om
sådan också finns.
Mina verk har visats på ett flertal gallerier och konsthallar i

CV text
Karin Häll
karinhaell.se

och utanför Sverige. Under
de senaste åren kan nämnas
Schillerspalais, Berlin, ID: I
Stockholm, Husby Konsthall
S tockholm, Galleri Huuto,
Helsingfors m.fl.
För tillfället arbetar jag inför
utställningar på Hilbert Raum,
Berlin och Örnsköldsviks
Konsthall. Tilldelades nyligen
Västmanlands Landstings
Kulturstipendium samt Bror
Marklunds Skulpturstipendium 2016. Är representerad på
bl.a Teckningsmuseet i Laholm
och i ett flertal kommuner.

Manon
Bovenkerk

55
Under filmstjärnans
mask

Den akvarellmålade och blyertstecknade animationen gav den
samtida filmen nya kroppsuttryck. Med plastiska övergångar och
fuktig färg tar sig mjuka blyertspennor och blöta penslar in under
huden för att på porösa papper tona fram vrede och tårar, upphetsning och skratt, ångest och osäkerhet. Den laverade animationen
föreställer också materialet i sig.
När samtidskonsten tecknar och målar av sekvenser ur andras
spelfilmer sker en märklig omtolkning. Där filmkameran stannar vid
ytan, går konsten in under den. Och skapar ett nytt innehåll. Manon
Bovenkerk arbetar just så. I sin animerade kommentar (2008) till
Michelangelo Antonionis film ”Den röda öknen” från 1964 tecknar
hon in sig bakom Monica Vittis sminkade filmstjärnemask. För att
istället ge henne ojämna läppkonturer, mörkskiftande ögon, klibbig
eyeliner och okammade hårlockar. En annan naknare och känsligare
Vitti alltså, som i Manon Bovenkerks filmtitel Julia/Giuliana får två
namn: Giuliana som i filmens rollkaraktär. Och Julia som någon helt
annan. Om jag tolkat filmen rätt.
I Alma Lövs Fassbinderautomat, byggd av Stockholms dramatiska
högskola, kan man nu grubbla över vad Manon Bovenkerk egentligen gör med Julia/Giuliana. Om Antonioni lät sin Giuliana utgöra
en sinnebild för en instabil och trolös hemmafru utan egen identitet
och vilsen i moderniteten, placerar Manon Bovenkerk sin Giuliana/
Julia i ett höghus, olycklig och väntande- och bara lycklig när en
hand smeker henne. Tar Bovenkerks film vid där Antonionis film
slutade? Var är vi då?
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S. 56, 58-59
Julia/Guiliana
2008
Videoverk

I am an artist, film programmer
and creative producer working
in the field of (experimental)
short film and film-related arts
based in The Hague (NL).
I make drawings and video’s in
the fringe area of drawing, cinema and animation. The images I use are often derivates
from genre cinema that I use
for a very particular universe of
association and interpretation.
By working in large series of
drawings I can allow the story
to originate freely, from picking
and choosing images and from
the act of drawing itself. It is a
way to let the subconscious and
visceral take over the rational, to
focus on ambiguity and doubt.

CV text
Manon Bovenkerk
manonbovenkerk.nl

My work has been shown at
galleries, museums and (international) film festivals.
After working for years within
the visual arts, I have now found
a new home in the wonderful
short film world. I am finishing
a Master’s degree in Media Studies at the University of Leiden
and I teach film at the art academie St Joost in Breda. Both
teaching and studying are a
great source of pleasure and a
way to discover and build new
connections.

Marc Broos

61
Ältandets betong,
upprepningens
försoning

När Clemens Poellinger i SVD sommaren 2006 kallade Marc Broos
för kung i eget konstrike var det dags för ett palats. I ladan på ängen
nedanför Alma Lövs paviljonger byggde Marc Broos ett konstens
Paleis Oranjestraat, med namn efter barndomens gata i holländska
Eindhoven.
Under samma tid flyttade äldsta vännen och närmaste grannen
konstnären Lars Lerin till Hammarö och sitt eget konstrike Sandgrund – Lars Lerins permanenta konsthall i Karlstad.
Ett förklarligt och vardagligt uppbrott kan tyckas. Två konstkungar
i ett konstrike går kanske inte ihop. I Marc Broos verk syns dock
något annat och tyngre - ett Oidipusdrama i konstversion om frigörelsens tomrum, tystnad som cementerar, ältandets betong och
upprepningens försoning.
”BETONG. Monument över en vänskap” kallar Marc Broos sin 1000
kg tunga bearbetning i Paleis Oranjestraat av det oavslutade slutet
på relationen till Lars Lerin.
Om sitt verk skriver Marc Broos bäst själv. En summering: ”I teveserien ´Vänligen Lars Lerin` letade han efter nya vänner och berättade att en riktig vän hade han aldrig haft./…/Minst 1000 kg, en vikt
som knappast kommer i närheten av vad en riktig vänskap väger. Det
blir en hel armé av ansikten, huvuden, porträtt i massiv betong/…/
ett verk som tog flera månader att genomföra, att dagligen gjuta, en
om dagen, att frigöra/…/tvätta näsan, putsa rynkorna/…/Varje huvud
unikt/…/årets teve-personlighet, som täcker golvet och kryper upp
på ett antikt skåp som en romersk kejsare/…/tills gjutformen inte
håller längre, går sönder i vecken och ger upp. Det är kanske då som
verket, processen är helt avslutad och bara minnet av en vänskap
återstå. Och en massa betong, med en härdningstid på 30 år, lika
lång tid som den vänskapen varade.”
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S. 62, 64-65
Betong
2016
Skulptur i cement

6 viktiga saker:
1. Bep, min fria katolska mor
som tog en klump lera,”bara
gjorde något”, utan att tänka,
hennes motto ”varför inte”.
2. Karin, Sara, Sissela, Stella,
och jag som inspirerar, skapar
en kreativ stämning.
3. Min idéfirma Br.& Br. med
säte i Berlin var jag får mina
ideer ifrån.
4. Vilsna cykelturer och känslan
av det frånvarande.
5. Att vara och annat som korsar min väg.
6. En konstnär mötte ett träd
och beundrade dess blomprakt.
Han uttryckte sin beundran och
sa till trädet ”vilka vackra blommor som växer på dina grenar”.
”Tack så mycket” sa trädet som
var smickrat. ”Men hur gör du
dessa blommor?” undrade
konstnären. ”Jag gör inte dessa
blommor, jag är dem”, svarade
trädet.

CV text
Marc Broos
varmlandskonstnarsforbund.se

6a. Tänker på alla ansikten
som finns ty var och en har
flera och den mening som
slängdes i mitt ansikte och
som jag går omkring med.
Och min protestantiska far
Koos med hög moral och pliktkänsla och just nu Christofer
Schlingensiefs verk som klistrar
sig fast. Inga verk blir till utan
musiken av många kvinnliga
sing- and songwriters samt Bob
Dylan och Leonard Cohen. Utan
dessa inga verk.
6b. Sandlådan och Bokhyllan.
Döden som kom på besök, allt
oftare, går bredvid mig som en
hund, tar mig strax i handen,
den känslan.
Sommaren 2017 aktuell med
utställningen ”Hund och katt på
liv och död” på Kristinehamns
konstmuseum.

Mila Teshaieva

67
Löftesrika land
och vatten

Mila Teshaievas foto- och reseberättelse ”Promising waters” (20102013) har visats och prisats världen över. Det är inte svårt att
förstå. I centrum står Kaspiska havet, världens största insjö. Ett vatten
laddat med myter och metaforer, olja och naturgas, blod och
välstånd och omgärdat av fem tvistande länder. Ryssland, Iran,
Azerbajdzjan, Kazakstan och Turkmenistan strider ännu om den
oklara rätten till vattendjupens enorma naturtillgångar.
På sina resor fann Mila Teshaieva en lika löftesrik som outnyttjad
vattenresurs, en sinande symbol för hopp och evig källa fångad
mellan politiska, ekonomiska och teknologiska egenintressen. Med
de forna sovjetstaterna som gisslan.
Det är med människor och miljöer i Azerbajdzjan, Kazakstan och
Turkmenistan som Mila Teshaieva berättar sin smärtsamma historia
om hur Kaspiska havet blivit en kropp utan identitet. Det är närmast
bibliskt, visar fotosviten som nu befinner sig här på Alma Löv, i
ladans målarsal och i tre mindre rum.
För tillsammans med bilden av Kaspiska havet som varken hav eller
sjö skildrar hennes både antropologiskt exakta, journalistiskt närvarande och konstnärligt iscensatta bildberättelse också de forna
sovjetstaternas svikna och levande dröm om ett nytt förlovat land
och en återupprättad kultur. Bakom kontorschefens skrivbord hänger
affischens hägrande oas. Mot gatornas kulissliknande patriotiska
festivaler ställs bilden av förfallna kulturmiljöer. Som bildar ödemarker. Varje dag går den en gång anställda tillbaka till den nedlagda
fabriken för att kontrollera ordningen i händelse av att arbetsplatsen
öppnas igen. Medan den nya kulturen byggs upp, läggs den gamla i
ruiner. I Mila Teshaievas bilder ser jag ett övergångssamhälle som
slängt av sig sin kollektiva kappa men låter individen komma sist.
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S. 68, 70-71
Promising waters
2010-2013
Fotografi

I am an artist working with photography and my life is forever
transformed by the miraculous combination of real and
imagined that the single frame
could create. I am also a person, obsessively curious about
mechanisms that construct our
societies, modify our memories
and thus invisibly influence our
own beings.
In my work I try to combine these two obsessions and bring
something new for discussion
and thoughts, combining a kind
of scientific research with freedom of artistic interpretation. I
strive to challenge the medium
and to involve subjects into the
process and choice of image
creation.

CV text
Mila Teshaieva
milateshaieva.com

I love the process of making
books and to enjoy when my
projects start living their own
life. So far I have published
two monographs on my work
and exhibited them in various locations around the
world, as Haggerty Museum
of Art in USA, Museum Kunst
der Westkueste in Germany,
Museum of European Cultures
in Berlin, among many others.
At the moment I am based in
Berlin and mostly working on
my projects in territories of
Eastern Europe.

Ola Nilsson

73
Sinnesminnet
som ljudband

- Jag blir rörd av klockringning. Den är en kanal till sorg, säger Ola
Nilsson till mig i telefonen. ”Klangen träffar rent fysiskt”, lägger han
till. Kroppen minns sin kyrkklocka. Vi pratar om kyrkklockans makt
och funktion: att som guds basun med dånande klang och stor räckvidd sammankalla till bön, förkunna högtider och markera livsövergångar, varna för katastrofer och driva ondska på flykten. Det är
inte lite. Fast till vardags är kyrkklockornas uppgift inte längre lika
dramatisk. De ringer in och ringer ut och betecknar stillsamt passagen från ett tillstånd till ett annat.
Ola Nilsson har ett förflutet som trummis på punkscenen i Malmö.
Han berättar att varje manuellt klockspel förändrar sig en aning. En
klocka kan inte upprepa sin klang exakt, varje slag är unikt. ”Men var
befinner sig kyrkklockan idag?”, frågar han sig.
Från rummet högst upp i Alma Lövs sakrala Göteborgspaviljong, i
ömsesidig och inbjuden dialog med Jonas Liveröds remakade permanenta verk, ljuder nu Ola Nilssons digitalt omstöpta klockspel
”Bells and Wonders”. I datorverkets botten ligger nedladdade klockringningar från all världens kyrkor. Men i det som hörs återstår bara
punktartade signaler som påminner om klockklanger. Ur högtalaren
kommer en modulerad klangbild som kan uppfattas som skälvande
orgeltoner.
Jag tänker att hans ljudkonst och objektinstallationer bild- och tonsätter sinnesminnet som ett mentalt ljudband - där spår korsas
och fragment blandas. Den inre ljudvärlden kan ingen avlyssna. Ola
Nilsson lägger örat intill och iscensätter seanser. I ett tidigare verk
kräver ett enda ljudband inte mindre än tre analoga bandspelare.
Som börjar svaja när de blir för varma.

75

Verk
S. 74
Gaffophone
Model N:o 9F
2012
Ljudverk
S. 76-77
Övergång
2016
Ljudverk

De senaste tio åren har jag ställt
ut nationellt och internationellt,
varav mina två senaste separatutställningar 2013 och 2017 på
Galleri 21 i Malmö har fokuserat på minne, identitet och livets
bräckliga konstruktion.
Just nu förbereder jag en separatutställning på Norrtälje
Konsthall. En central del av
utställningen är textljudverket
”Gränser och Övergångar” som
verkar i en drömsk, eskapistisk
radioteatertradition. Arbetet är
inspirerat av poeten och filosofen Edouard Glissants begrepp
arkipelagiskt tänkande, och
tillkom delvis på postgraduate-kursen Performativ kritik
på Kungliga Konsthögskolan
och Stockholms Dramatiska
högskola 2014-15.

CV text
Ola Nilsson
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Jag driver även projekt där konstnären och curatorn samsas i en och samma person,
som i ”Of What is Left” (201415) och det nu pågående
”Transparence/Resistance –
Hidden in Plain Sight” (201718). Båda är nordiska samarbetsprojekt.
Medlem i Fylkingen, scen för
ny musik och intermediakonst
i Stockholm.
Är sedan 10 år konstkonsult för
offentlig konst, t.ex Täby nya
kommunhus som invigs i år.
Fr.o.m i år huvudansvarig för
HSB Bostads nya satsning på
offentlig konst i Stockholms län.

Peter Johansson
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Pepparkakshusets
himmel och helvete

Peter Johanssons konst visar hur det ligger till. Kultur gör som
gräset, den sprider och blandar sig. Mönster, färger och former bryr
sig inte om nationella gränser. Rytmer och rosor har ingen åsikt om
vilka ideologier som annekterar dem.
I decennier har Peter Johanssons skulpturala arkitektur, performance, foto-, ljud- och objektinstallationer vridit kurbitsmåleri, falukorvar och folkdräkter ur rasnationalismens, turistindustrins och
barndomens grepp. I synnerhet hembygden Dalarnas. Med tragikomisk ironi drar han upp och monterar ner den inbillade svenskhetens
konstruerade nationalsymboler. För att av resterna blanda till en
sannare kulturmix. Så har han klätt sig i naziuniform med knätofsar
kring halsen och allmogebroderi på bröstfickan (2000), dragit på sig
Anders Zorns kostym (2012) och naken förvandlat sig till vandrande
dalahäst. Skivade dalahästar har lagts i charkdisken, rånarluvor har
försetts med kurbitsblommor och i tyska Münster skickades den
röda stugan ut på vattnet tillsammans med skådespelare i rollen
som svinaktiga nynazister (2000).
Peter Johansson bygger också kyrkor fyllda med dubbla budskap.
På Alma Löv står sedan ett par år den illröda och spettekakslika
kyrkan ”Vikten av svensk fattigdom” (2015). Men vad är det för ett
sorts knallorange blandhusbygge han nu placerat i skogsdungen vid
de övriga paviljongerna? Under kupoltaket och det framvällande fogskummet trängs ett hopkok av stuga, skansenbod, tempel, krokan,
kyrka och pepparkakshus. Framförallt det sistnämnda. I huset möter
folksagans Hans och Greta i germansk dramatisering. Och med
ens föreställer bröderna Grimms pepparkakshus också en tveeggad
kyrka som lockar vilsna själar med paradiset och hotar med helvetet.
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Verk
S. 80, 82-83
Hans und Gretchen
2017
Skulptur, arkitektur, ljud
och objekt
Fotograf:
Pernille Tofte

Sedan 1990 har jag arbetat
med de komiskt traumatiska
upplevelser som min uppväxt i
60- och 70-talets Dalarna gett
mig. Dalarna är landskapet i
hjärtat av Sverige som sedan
slutet av 1800-talet varit det
nationalromantiska ansikte
som visats upp som genuint
svenskt och samtidigt exploaterats av turistindustrin med
djävulsk precision.
Med en far som var kurbits
(rosen-) målare och en mor
som drev våffelstuga för skidturister, kan man säga att min
konst är insyltat självironisk
och prövar gränsen mellan
vad som anses vara god konst
och kitsch. Under senare år
har jag alltmer riktat mitt arbete mot liknande företeelser i
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andra kulturer och länder samt
undersökt min familjs mörka
hemligheter.
Efter elva år på olika konstskolor började jag ställa ut 1994
i större sammanhang med en
dubbelutställning på Galleri
Andréhn-Schipjenko och Galleri Enkehuset i Stockholm.
Senaste helt nya utställningen
var 2016 på Borås konstmuseum. Jag jobbar även i konstgruppen Peter Johansson/
Barbro Westling och vi formar
just nu en större utsmyckning
för den nya tunnelbanestationen Sofia i Stockholm, klar
2025. Dessutom visar vi fram
till augusti 2017 utställningen
Smörlyckan på Jönköpings
länsmuseum.

Warren King
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Härkomst i kartong

Kanske handlar Warren Kings skulpterade släkt- och vänporträtt
i naturlig storlek om den besvärjande drömmen att föreviga sitt
ursprung. En urdröm? Finns den alls kvar? Klan- och klassamhällets vana att skulpturalt gjuta liv i de bortgångna - i hopp om
deras återuppståndelse (och därmed den egna) - hör det förgångna
till. Fast säg inte det.
Här på Alma Löv får den amerikansk-kinesiske konstnären Warren
Kings närmast origamiskt pappskulpterade släkt- och vängrupp
”Shaoxing group, China” ett nytt andligt liv från sin plats i rummet
under konstladans körbro. Som från graven eller underjorden. Att
kliva ner i.
När jag såg Warren Kings familjära skulpturgrupp på Supermarket i Stockholm 2015, undrade jag hur han endast med lim och
brun kartong kunde få sina gestalter att se så levande och naturalistiska ut. Och samtidigt mytologiska. Troligen med en mix av
anatomisk kubism och kinesisk teatermask. I samma ansikten porträttlikhet, myt och asiatisk folkstereotyp, skådespel, papperskonst
och modernism. Genom papprets tomt, utskurna ögonhålor tycks
blicken titta fram.
Warren King föddes och växte upp i USA. Det var i början av 2000talet på sin första resa till Kina och släktens hemstad Shaoxing som
porträttprojektet startade. I möten med människor som mindes tog
släktgenerationerna skulptural form. Liksom de kulturella rötterna.
Och de personer han lärde känna. Till sina döda familjemedlemmar
gav han en traditionell Qilin-mask, lugnets lyckobringande hund,
herre över alla djur med päls.
Warren King förevigar inte sin härkomst i sten och brons. Hans kulturella släktträd byggs av papper. Förgängligt och föränderligt.
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Verk
S. 86
Untitled
2017
Skulptur i kartong
S. 88-89
Shaoxing Villagers
2016
Skulptur i kartong

I began my ar t career in
Sweden, where I lived for four
years. However, my ancestry
is Chinese, and I was born and
raised in the United States. As
a child of immigrants, I have
found much of my artistic inspiration from my efforts to identify with my cultural roots. My
series of life-size figures, which
are based on the villagers from
my grandfather’s home village
in Shoaxing, China, is a very
personal examination of the
effects of migration on cultural
connections.
My life as an artist started only
about 4 years ago. Prior to that,
I spent over 15 years in the
software industry, helping large
corporations to analyze huge

CV text
Warren King
wrnking.com

amounts of data. And before
that, I earned engineering degrees from MIT and Stanford
University, and designed stadiums and hospitals for several years. After my kids began
asking me to make toy helmets
and swords to play with, I discovered my true calling: Turning
common cardboard into art.
I was living in Sweden and
exhibiting my work there and
elsewhere in the Nordics until
late last year, when I moved
with my family back to the
United States. We currently live
in New York City.
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A: Anna Ledin, Ann-Sofi Sidén, AK Westin, Aki Namba (Tyskland), Aleksey Solodunov,
Alex Van De Belt (Nederländerna), Alexander Obretenov (Bulgarien), Amanda Herman
(USA), Anders Boqvist, Anders Petersen, Anders Romare, Anders Widoff, Andrea
Hösel, Andreas Gedin, Andreas Poppelier, Andrejs Kalnacs (Lettland), Andres Zirnitis
(Lettland), Angela L. Bergström, Anke Reevers (Nederländerna), Ann-Sofi Sidén, Anna
Clara Sjöholm, Anna Ekman, Anna Fröman, Anna Lamberg, Anna Ledin, Anna Persson,
Anna Plünning, Anna Rosenberg, Anna Strid, Anna Svensson, Anne Grefstad (Norge),
Anne-Li Karlsson, Anneli Lindh, Annica Karlson Rixon, Annika Kahmen (Tyskland),
Annika Kupiainen, Annika Larsson, Annika von Hausswolff, Arta Ozola (Lettland), Arthur
Bagen (Nederländerna), Arve Rönning (Norge), Ásmundur Ásmunsson (Island), Athena
Farrokhzad, B: Bo.Christian Larsson, Barbro Hemer, Barbro Westling, Beata Hemer,
Bernat Brosch (Tyskland), Bjarne Melgaard (Norge), Björn Perborg, Britta Henley,
Alevita Kakhidze, C: Carin Ellberg, Carl Boutard, Carl Henrik Svenstedt, Carl Mikael
von Hausswolff, Carolina Wigren, Caroline Mårtensson, Cecilia Lindholm (Skottland),
Cecilia Lundqvist, Charlotte Karlsson, Cheryl Donnegan, Christina Pettersson,
Christina Skårud, Christine Clemessen (Danmark), Christoph Krümpel Münster, Conny
Blom, Conny Karlsson, D: Dan Lekberg, Dana Birnbaum, Daníel Magnússon (Island),
Daniel Segerberg, Daniela Franco (Mexico), David Helander, David Molander, Denise
Grünstein, Dick Verdult (Holland), Ditte Reijers, Dmitry Stoykov, E: Ebbot Lundberg, Egill
Sæbjörnsson (Island), Egills Bormanis (Lettland), Elina Sörenson, Elisabeth Kjellesvik
(Norge), Elisabeth Windisch (Tyskland), Elly Strik (Nederländerna), Elly van der Pelt
(Nederländerna), Eric Schüldt, Erik Berglin, Erik Pauser, Erik Roren, Erik Sigerud, Erla
S. Haraldsdóttir (Island), Erla Thórarinsdottír (Island), Erland Stålberg, Ernst Billgren,
Ester Bruggink (Nederländerna), F: Felix Pedersen (Danmark), Franziska Lena Kluw
(Tyskland), Freddie Wadling, G: Gabriela Fridriksdóttir (Island), Gerd Aurell, Germund
Lindunger, Gilbert & George, Gina Fallacio (Italien), Gudrún Vera Hjartardóttir (Island),
Gunvor Grundel Nelson, H: Han Hoogerbrugge (Nederländerna), Hanna Sköld Nilsson,
Hans Biezen (Nederländerna), Helena Backman, Helena Roos, Helene Billgren, Henk
van Dyck (Nederländerna), Henk Visch (Holland), Henric Westlund, Henrik Rylander,
Hulda Hákon (Island), I: Ilmur Stefánsdóttir (Island), Ilse Libiete (Lettland), Ilze Karlsone
1998 – Alma the girl
1999 – Make a Memory
2000 – Living Unit, Living United
2001 – True Fake
2002 – Human Body in Return
2003 – Going Fast but Where
2004 – This is the Place
2005 – Not the Same Colors
2006 – It is that it is - Is it that it is
2007 – Paleis Oranjestraat
2008 – Present
2009 – Värmland Wood Festival
2010 – It’s all over now
2014 – Coming up from Underground
2015 – Offside
2016 – Memory Under Revision

Tidigare utställningar

Konstnärer 1998–2016
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(Lettland), Inara Garklava (Lettland), Inga Lena Klenell, Ingvild Kjaer Tofte (Norge),
Isabella von Schilcher (Tyskland), Isak Bergh, J: Jacob Anckarsvärd, Jan Cardell, Jan
Håfström, Jan van den Dobbelsteen (Nederländerna), Jean-Louis Huhta, Jeff Olsson,
Jen Speed (USA), Jennifer Espling, Jenny Holzer (USA), Jenny Mörtsell, Jesper Nord,
Jessica Nordström, JH.Engström, Johan Sunesson, Johan Söderberg, Johan Tirén,
Jenny Holzer, Johan Zetterqvist, Johanna Björkqvist, Johanna Tymark, Johannes
Samuelsson, Jón Oskar (Island), Jonas Liveröd, Jonas Mathiasson, Juris Petraskevics
(Lettland), Jörgen Svensson, Jörgen Zetterquist, K: K.G. Ohlsson, Kajsa Frostensson,
Karin Broos, Karin Elmgren, Karl Tuikkanen, Karl Bergström, Karolina Holmlund,
Kasia Zych Scotland, Katarina Bonnevier, Katarina Friberg, Kathrine Svendsby, Katrin
Westman, Katti Lundh, Kees de Kort (Nederländerna), Keiza Pritchard (England),
Keren Benbenesty (Australien, Frankrike), Kerstin Hamilton, Kim Westerström, Kirsten
Stoltmann (USA), Kjell Sundberg, Kristian Berglund, Kristian Oliveberg, Kristina
Berning (Tyskland), Kristina Matousch, Kristina Müntzing, Kristofer Henriksson, L: Lars
Brunström, Lars Lerin, Leicy Olsborn, Leif Elggren, Leif Skoog, Lena Cronqvist, Lena
Oja, Lennart Alves, Lina Selander, Linda Hofvander, Linda Tedsdotter, Lioba Keuck
(Tyskland), Lisa Jeannin, Lisa Jonasson, Lisbeth Grägg (Finland), Liv Bugge (Norge),
Lluvia Rondena (Spanien), Lorraine Rantala, Lotta Antonsson, Lotta Melin, Love Evan
Lundell, M: Magnus Bärtås, Magnus Larsson, Magnus Wallin, Malin Bogholt, Malin
Eriksson, Manoel Marques, Marc Boswell (USA), Marcus Granberg, Marcus Ivarsson,
Margot Wallard, Margrét H. Blöndal (Island), Margriet Thissen (Nederländerna), Mari
Lagerqvist, Mari Rantanen, Maria Andersson, Maria Gerdwilker (Tyskland), Maria van
Heeswijk (Holland), Marian Gayk (Tyskland), Marie Carlsson, Mariette Parling, Martin
Thelander, Martina Müntzing, Mats Bergqvist, Matthias van Arkel, Mattias Göthlin,
Mattias Norström, Mattias Åkeson, Max Streicher (Kanada), Maya Eizin Öijer, Michael
Johansson, Mieke Gerritzen (Nederländerna), Mikael Lundberg, Mikko Ljäs Finland,
Minna Havukainen Finland, Misha Pedan, Morgan Stenman, Morgan Stenman, Mårten
Åhsberg, N: Nan Goldin (USA), Natalie Djurberg, Nele Zirnite (Lettland), Nicolas Schevin
(Finland, Frankrike), Niklas Engvall, Niklas Karlsson, Nils Engler, Nina Bondeson, Nina
Lassila, O: Oleksandr Techynskyi (Ukraina), Oona Nelson (USA), Oskar Nilsson, P: Patric
Dahlberg, Patric Larsson, Paula Wallmark-Nilsson, Per Kristian Nygård (Norge), Per
Svensson, Pernille Elida Fjoran (Norge), Peter Echer, Peter Eskilsson, Peter Johansson,
Peter Land, Peteris Dzigurs (Lettland), Petra Lindholm, Petra Revenue, Petra-Maria
Saarinen (Skottland), Pia Fagerberg, Pia Mauno, Pia Rönnicke, Piet Dirkx (Holland),
Po Hagström, Pontus Raud, R: Ragnhild Ohma (Norge), Richard Svensson, Rita Winde,
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A: Arvidsjour, Arvik, Australien, Alnö, Alhandra (Portugal), Algeriet, Allentown (USA),
Alafors, Avesta, Asarum, Askim, Arboga, Argentina, Alingsås, Axvall, Alvesta, Asker,
B: Berlin (Tyskland), Brasilien, Bogota (Colombia), Bocholt, Borlänge, Brunnskog,
Berkeley (USA), Borås, Bergen, Björklinge, Bålsta, Borgensberg, Bergsäng, Bromma,
Bara, Bagarmossen, Bromma, Båstad, Bottna, Björneborg, Borås, Barsebäck, Billinge,
Bräcke, Bengtsfors, Bjärred, Baskemölla, Borum (Norge), C: Charlottenberg, Costa
Rica, Costa (Frankrike), Mesa Arizona (USA), Californien (USA), Chicago (USA), Chile,
Connecticut (USA), D: Dublin (Irland), Deje, Danderyd, Djurås, Dhaka (Bangladesh),
Dalslånged, Degerfors, Dalsed, Dusseldorf (Tyskland) E: Enköping, Essen (Tyskland),
Edane, Ena, Enskede, Eskilstuna, Ekerö, Eslöv, Edsvalla, Edsborg, F: Forshaga, Fagersta,
Falun, Filipstad, Fengefors, Finspång, Frendefors, Floda, Flen, Fensbol, Falköping,
Frillesås, Fellebo, Färentuna, Furudal, Filipinnerna, Fiskebäckskil, Florida (USA),
Furusund, Falsterbo, G: Göteborg, Glamshammar, Greifswald (Tyskland), Grums,
Gullspång, Gävle, Grythyttan, Glänne, Grän, Gotland, Gråbo, Gerlesborg, Gränna, Goult
(Frankrike), Guatamala City (Guatemala), Glava, Gunnarskog, Gerlesborg, Gullspång,
Gol (Norge), Grue, Finnskog, H: Hjo, Helsingborg, Härnösand, Hammarö, Hällefors,
Hallsberg, Hammar (Norge), Härtsöga, Hallsberg, Hagfors, Hässleholm, Högvälta,
Heby, Hammarby, Huskvarna, Höör, Hortan, Hallstahammar, Halmstad, Houston (USA),
Huddinge, Hultsberg, Hamburg (Tyskland), Hägersten, Hokksund (Norge), Ha, Hönö,
Harlösa, Huddiksvall, Hälsö, Hönefoss (Norge), Helsingborg, I: Ingarö, J: Jönköping,

Robert Johansson, Robert K Nilsen (Norge), Roland Persson, Roger Metto, Runo
Lagomarsino, S: Sabine Huzikiewiz (Tyskland), Sadie Benning (USA), Sara Berner,
Sara Björnsdóttir (Island), Sara Broos, Sara Forsström, Sara Kristoffersson, Sara Vide
Ericsson, Sergio Vilanova (Spanien), Sergiy Lebedysnkyy (Ukraina), Shang Imam, Signe
Johannessen, Sigurdur Gudmundsson (Island), Simon Klenell, Sonja Nilsson, Staffan
Jofjell, Staffan Mossenmark, Steingrímur Eyfjörd (Island), Stijn Peeters (Holland), Stina
Stigell, Susanne Buddenberg, Svava Björnsdótti (Island), Sylvia Kochanska, T: Tatu
Hiltunen (Finland), Teo Ågren, Therése Olsson, Thomas van den Linden (Holland), Tilda
Lovell, Tilman Küntzel (Tyskland), Tobias Andersson, Tobias Bernstrup, Tom van den
Boomen (Nederländerna), Tommy Mäkinen, Tove Krabo, U: Ulf Lundin, Ulla Magnusson,
Ulrich Hillebrand, V: Valde Mikanen (Lettland), Victoria Brännström, Vladimir Dosenovic
(Bosnien), Vladyslav Krasnoschock (Ukraina), W: Wilhelm von Kröckert, Y: Youngram
(Tyskland), Yulia Serdyukova (Ukraina), Jonas Gazell, Å: Åke Mokvist

Med besökare från
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Järfalla, Jerusalem (Israel), Järna, K: Karlstad, Karlskoga, Kristinehamn, Kumla, Kil,
Kungsbacka, Kållered, Köpenhamn (Danmark), Köping, Kramfors, Kinnekulle, Kisa,
Koppom, Kinna, Kiruna, Karlskrona, Kalmar, Kungälv, Kalundborg (Danmark), Kista,
Katrineholm, Knivsta, Kent (England), Kullavik, Karlsund, Knivsta, Klockvike, Kville,
Köla, Koster, Kungsbacka, L: Lidingö, Lysekil, Lund, Lindome, Lesjöfors, Lerum, Lysvik,
Linköping, Luxemburg, London, Lindesberg, Lerum, Ljungskile, Ludvika, Lidköping,
Landskrona, Landskrona, Ludvika, Luleå, Laxå, Lökeberg, Leksand, London, M: Mölndal,
Molkom, Malmö, Mangskog, Manstorp, Marstrand, Mariestad, Märklund, Mora, Mjölby,
Munkfors, Mariefred, Marburg, Tyskl,. Motala, Munkedal, Mullsjö, Mölnbo, Mallorca,
Molde, Magdesburg (Tyskland), Märsta, N: Noresund, Nacka, Nödinge, Norrköping,
Norrvik, New York (USA), New, Castle (England), Nyköping, Nynäshamn, Nora, Nilsby,
Nödinge, Nesodden (Norge), Nya Zeeland, Nannestad (Norge), Nyvik, Nyskogs, O: Oslo,
Ocala, Oskarshamn, Orust, Ockelbo, P: Perth (Australien), Partille, Paris (Frankrike),
Piteå, Panama, Posadas (Argentina), Persborg, Ponserud, R: Rörum, Råå, Rottneros,
Ransäter, Rimforsa, Rämmen, Randviken, Råda, Rättvik, Ransby, Rönninge, S: Solna,
Sollefteå, Säffle, Sundbyberg, Sigtuna, Staffanstorp, Söderköping, Santa Barbara (USA),
Sunne, San, Francisco (USA), Serbien, Skövde, Södra, Råda, Sandnes, Skeda, Udde,
Skärholmen, Smedjebacken, Stöllet, Sundborn, Saltsjöbaden, Södertörn, Södertälje,
Strängnäs, Skellefteå, Schweiz, Skoghall, Stocksund, Skepplanda, Skulltorp, Skåre,
Sundsvall, Skruvstad, Söderhamn, Skattkärr, Storfors, Svedala, Säbytorp, Sunnemo,
Sollentuna, Singapor, Seattle (USA), Saltsjö Boo, Sunnemo, Stocksund, Skärkäll, Saxebyn,
St Rafael (Frankrike), Simrishamn, Stenungsund, Sarpsborg, Spånga, Sollentuna,
Stenhamra, T: Texas (Usa,) Tollered, Trollhättan, Täby, Torsby, Tibro, Thailand, Trondheim
(Norge), Tyresjö, Tromsö (Norge), Trosa, Timmervik, Torsåker, Tjörn, Tången, Trelleborg,
Tönsberg, Torsö, Torshälla, U: Uppsala, Uddeholm, Umeå, Ulvsby, Ulricehamn, Urshult,
Uddevalla, V: Växjö, Väse, Vänersborg, Vinslöv, Vadstena, Västerås, Vingåker, Vagnhärad,
Vålberg, Vallentuna, Varberg, Vålberg, Vetlanda, Vällingby, Vintrosa, Visby, Västra
Frölunda, Värnamo, Visby, Veile (Danmark), Z: Zonfinten (Schweiz), Å: Åby, Åkersberga,
Åkarp, Åre, Åmotsfors, Ålesund (Norge), Årjäng, Åkalla, Åmål, Ådalen, Årsta, Ä: Ämtervik,
Älvsjö, Älvsbacka, Älvdalen, Älvängen, Ö: Örebro, Östra Ämtervik, Örtorp, Östersund,
Östervåla, Örkeljunga, Örnsköldsvik, Österbybruk, Ölme
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Paleis
Oranjestraat

99
Verk
S. 98
Stora salen
Paleis Oranjestraat
S.98
Rokokosalen
Paleis Oranjestraat
S. 100
Cult of the
bigtime sensorial
Jonas Liveröd
2009
skulptur i blandade
material
S. 101
Nog einmal
Henk Visch
2011
Skulptur i brons
S. 101
Vikten av
svensk fattigdom
Peter Johansson
1999/2015
Skulptur i trä
S. 102
Kaniner
Lars Brunström
2014
Installation
med rörelse
S. 102
Goodbye Horses
Sonja Nilsson
2008
Videoverk

S. 103
The silent chapel
Bo Christian Larsson
2014
Installation
S. 103
Kärleksmöte
Staffan Jofjell
1998
Fotografi, ljud
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CIA Burial Ground X

Världens första och
enda begravningsplats för konst

En av CIA´s första åtgärder var att inrätta en begravningsplats. CIA Burial
Ground X, är en enskild begravningsplats. Den 17 januari 1963 hävdade den
franske konstnären Robert Filliou att konsten föddes för exakt en miljon år
sedan då någon tappade en torr svamp i en spann med vatten. Sedan dess
firas konstens födelsedag varje år. Själva konsten föddes kanske då medan
nya konstverk föds dagligen. De nya konstverk som på olika sätt ser dagens
ljus har ibland evigt liv. Men den största delen av konsten dör. Ibland efter ett
långt fridfullt eller ett vilt och stormigt liv. Det finns även konst som blommar
kort som får en för tidig död eller också får den en förtjänt död alldeles för sent.
Det finns krafter som försöker hålla ett verk vid liv till varje pris, ett kanske
långt och onödigt lidande. Det finns konst som själv berövar sig livet. Döden
är liksom inbyggd. Det finns så många sätt att leva och så många sätt att dö.
Det finns så många anledningar att avsluta, det finns så mycket tragik och så
mycket glädje.

En ärofull död är bättre
än ett vanärat liv

Det fanns vad jag vet ingen begravningsplats för konst. CIA Burial Ground X
invigdes som världens första och enda begravningsplats för konst på Alma Löv
Museums territorium på en äng nära sjön Fryken. Konstnärer kan ansöka om
egna platser med gravstenar eller kors. Konst kan bli till aska som placeras i
en av de sjuttio urnorna i kolumbariet i före detta Kafkapaviljongen. Begravningen kan även ske anonymt i minneslunden. Av några verk kan själen eller
något organ leva vidare som organdonation så att annan konst som saknar
något kan fungera och leva vidare. Att konsten lever vidare. En vacker tanke.
En av paviljongerna blev ett krematorium och den gamla stengodsugnen som
har vilat i många år kom till användning igen. En annan paviljong blev ett sorgekapell; The Silent Chapel. En annan paviljong har fått ett interaktivt altare och
det finns även ett litet tempel. Någon gång om året, kanske vid Alla Helgons
Afton öppnas platsen upp för sörjande eller lättade, närmast anhöriga, beundrare och föraktare i särskilda ceremonier.

Verk

Ett verk lever sitt eget liv och det kan ibland vara svårt att avgöra vilka verk
som ska begravas och när. Det kan tänkas att CIA får donationer, hela samlingar som ingen vill ha och kanske är en minnessten att föredra framför total
glömska. Vilka ska bestämma över konstverkets död? Även om det lever sitt
eget liv finns inte alltid någon egen talan, om den inte själv utanför någons
kontroll tar livet av sig.

S 104.
Urnor, Kolumbarium
Bep Broos
2014

En begravningskommittée bestående av bland annat konstnärer, upphovspersoner, recensenter, filosofer bildas för att avgöra när det är dags. Det är inte
bara konsten utan även döden som kan leva sitt eget liv. Men dess möjligheter
är mindre.
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Alma Löv Museum bedriver pedagogisk verksamhet i form av
kortare workshops och seminarier, skaparverkstad för barn, studiecirklar och mycket mer. Inom utbildningsverksamheten ingår
en tre terminer lång vidareutbildning inom Manus för Film och
TV. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan och bedrivs delvis på distans med träffar på Alma Löv
Museum, i Stockholm, Berlin, Göteborg och Köpenhamn. Föreläsningar, workshops och handledning med några av Nordens
främsta manusförfattare, dramaturger, regissörer och skådespePEVI9XFMPHRMRKIRVMOXEVWMKXMPPJɼVJEXXEVINSYVREPMWXIVƤPQEVISGL
andra som vill vidareutbilda sig inom konsten att skriva manus.
%PQE1ERYWYXFMPHRMRKWEQEVFIXEVQIHIXXƥIVXEPERHVEƤPQWOSPSV
och organisationer i Norden och arrangerar öppna föreläsningar på
bl a Göteborg Filmfestival. Varje år ges en bok ut med texter av de
WXYHIVERHI9RHIVƥIVEɬVEVVERKIVEHIWɫZIR*V]OIRW*EWWFMRHIV
Festival i samarbete med Stockholms Dramatiska Högskola.
www.almamanusutbildning.com
www.fb.com/almautbildning
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Jag ska försöka få ner mina tankar om Alma löv som under tretton år, 19982011 var mitt konstprojekt, mitt liv och som blev min besatthet. Allt började
som mycket i mitt liv av en slump. Inga entrepreniöriella tankar precis. Det
började med en öl. Karin, min fru och jag ställde ut på Ålands Konstmuseum
1997 och drack en öl med museidirektören Kjell Ekstrand. Han hade precis varit
på ett möte med en gatunämndskommitté och föreslagit att en gata på Åland
skulle få heta Alma Lövs gata.
Alma Andrina Elvira Löv var en ensamstående torparkvinna som levt på Åland
på 1800 – talet med sex barn. Han tyckte det var ett så vackert namn och att
det vore en symbolisk gest att hylla en vanlig människa i stället för att namnge
en gata efter en kung eller politiker. Men hans förslag avslogs med motiveringen att Alma Löv inte var född på Åland. Hon var dessutom inte berömd
och kunde därför inte få en gata uppkallad efter sig. Jag ville trösta direktören
som tog beslutet hårt och sa spontant att jag skulle bygga ett museum åt
henne i stället.
Vi åkte hem till Östra Ämtervik i Värmland utan någon tanke på vad jag hade
sagt. Men museichefen hade tagit mig på orden. Tre veckor senare kom
Ålandstidningen ut med en stor rubrik. ”Alma Löv som inte var god nog åt en
gata på Åland får ett eget museum i Selma Lagerlöfs Värmland.” Jag fick stå
mitt kast, nu när det stod i tidningen men hade ingen aning om vad jag skulle
göra. Men varför inte? Min holländska mor Beps motto som jag hade i tankarna
hela tiden var ”Varför inte”. Inte direkt komma med invändningar, hinder eller
begränsningar. Jag kom på idén att bygga ett glashus som skulle kunna tillägnas Alma Löv i ett ettårigt konstprojekt. Sen kunde jag använda det som växthus. Jag sökte pengar från Stiftelsen för Framtidens Kultur och fick lite bidrag.
1998 var Stockholm Europas Kulturhuvudstad och det fanns även pengar att
söka till kulturprojekt ute i landet. Jag hade länge tänkt på behovet av samtida
konst även ute på landsbygden och sökte utan stora förhoppningar bidrag hos
ett tiotal bidragsgivare. Till min stora skräck och förvåning sa alla ja. Det lilla
projektet bara växte och istället för att uppföra en mindre konsthall som skulle
vara dyr att bygga och beroende av en massa besökare för att gå runt byggde
jag tillsammans med min holländska kollega Hans Biezen sexton paviljonger i
olika utförande. Tanken var att det skulle vara lätt att bygga, lätt att underhålla
och inga stora driftskostnader. Dessutom ville jag vara fri att visa konst som
inte behövde vara beroende av en stor publik.
Jag ringde byggnadsnämnden som redan kunde komma på måndag. Det var
fredag och jag hade bara ett par dagar på mig att designa paviljongerna. Det
är nog bra att inte tänka för mycket, bara göra. Tänker man för mycket börjar
man lätt mixtra till och konstruera för mycket. Tanken var mindre paviljonger
som inte skulle ge en känsla av instängdhet, högt i tak och bra ljusinsläpp och
integrerade i naturen. En paviljong skulle vara hög och smal, en triangelformad,
en ett högt torn. En skulle vara en blandning mellan Värmlands Museum och
Moderna Museets kupoler. Jag limmade ihop de sexton modellerna. Bjöd
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byggnadsnämnden och sedan grannar på prinsesstårta och alla sa ja till projektet. Jag erbjöd min granne Olle Nilsson en krona per kvadratmeter för en
skogsdunge och en äng. Han skulle fundera lite men kom tillbaka samma kväll
och tyckte att trettio öre kvadratmetern var nog.
Jag jagade begagnade dörrar, fönster och byggmaterial. Vi grävde ner elledningar i skogsdunge och ute på ängen, hittade ett åttiotal stabila betongsocklar som hämtades med traktorkärra, och efter ett års stenhårt arbete stod
sexton paviljonger färdiga. Insprängda mellan träd och buskar, sammanlänkade genom stigar som våra islandshästar hade banat upp. Det blev allt från en
skogsbarack, en plåtcontainer till den åtta meter höga Göteborgspaviljongen
med en keramikbyst av min far Koos Broos på taket. Jag bjöd in konstnärer
från tretton länder som fick var sin byggnad och när kulturhuvudstadsåret och
alla projekt och även vi var slut, fanns paviljongerna kvar. Det blev ett år till och
ett till och sammanlagt tretton år innan vi stängde 2011 för att tre år senare
öppna på nytt med min dotter Stella Broos som konstnärlig ledare.
Min drivkraft var att med minimala medel och utan marknadsföring utmana
de stora konstinstitutionerna, att presentera angelägna och gärna avvikande
konstprojekt på hög nivå. Etablerade nationella och internationella konstnärer
visade verk sida vid sida med unga lovande. När konstnärerna kom till Alma
Löv för att installera sina verk blev det nästan happeningbetonade dagar som
ibland varade i veckor. Under två veckor bodde konsthögskolestudenter från
Münster i Tyskland med sin professor Henk Visch i ett tiotal tält uppställda
inne i Paleis Oranjestraat, Alma lövs stora lada.
Det blev som ett mindre samhälle med en massa aktiviteter, fester och happenings. Ett öppet hus. Under ett av de första åren bodde och arbetade tolv
av Islands främsta konstnärer med curator Halldor Brunolfsson i vårt hem,
ett gammalt skolhus intill Alma Löv. Vi lagade mat i stora militärtält. Konststudenter från Konsthögskolan i Stockholm bodde en vecka i den fem meter
höga Hollandspaviljongen som var ombyggd med sex våningssängar i tre
våningar. Finlandspaviljongen förvandlades till ett kök. Konstakademiens studenter från Trondheim mötte Göteborgs filmhögskolestudenter och studenter
från Valand som kom två år i rad. Sara Broos som är konstnärlig ledare för
Alma Manusutbildning arrangerade under fyra år, i samarbete med Stockholms
Dramatiska Högskola och Harald Stjerne, Hanna Andersson och Aleksandra
Czarnecki Plaude Frykens Fassbinder Festival. Ett år arrangerades en filmmanusfestival med några av Nordens främsta regissörer och manusförfattare.
Workshops, filmvisningar och filminspelning.
Förutom konstinstallationer, skulptur, ljudkonst, bildkonst, performance, blev
det seminarier om konst och vetenskap, workshops, festivaler och olika slags
projekt med barn och unga. Karl Erik Eriksson, professor i teoretisk fysik, och
även utvecklingshövding i en liten by i Ghana disputerade i konst på Alma
Löv 2012 och disputationen avslutades med Elin Wikströms performance
”Afrikansk metafysisk begravning”. Flera hundra konstnärer har under Almas
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år installerat och visat sina installationer paviljongerna och i de tio salarna i
Paleis Oranjestraat, den stora ladan som ingår i Alma Lövs verksamhet sedan
2003. Även denna kom till av en slump. När konstkritikern Clemens Poellinger
skrev om Alma Löv i Svenska Dagbladet med rubriken ”Marc Broos Kung i eget
Konstrike”, då var jag väl tvungen att ha ett Palats. Jag köpte traktens bredaste
och längsta lada och byggde om den till tio salar, rum och teater, performancesal med ett sextontal rokokofåtöljer på en gradäng, plats för femtio besökare,
bar i gamla kostallet och gångar i taket samt ett litet bibliotek.
Vårt hus var under alla år proppat med sängar för konstnärer och vi bjöd på mat
och vin. På kvällarna blev det samtal mellan yngre och etablerade konstnärer
från olika länder och livliga diskussioner om livet, om våra hundar, om kärlek
och ibland till och med om konst. Alma löv blev en tummelplats för det möjliga
och omöjliga och för experiment. Bara Andy Warhol och glamouren fattades i
vår egen lilla Factory. Jag tänkte aldrig på publik och vad den eventuellt skulle
förvänta sig, om man nu vet sånt. Det skulle vara högsta möjliga kvalitet och
jag valde de konstnärer och den konst som jag själv trodde på. Välbehövligt på
landet långt bort från konstmetropolerna. Gärna det oväntade, om möjligt till
och med så kallat Avantgarde. Alla deltagande konstnärer fick egna paviljonger
och full frihet. Det sågades hål i golv, nymålade väggar bara målades om och
det revs och byggdes precis som konstnärerna ville.
Alma tog självmant utan uppdrag på sig ett kulturpolitiskt ansvar. Landsbygden förknippas ofta med tillbakablickande, arvet, det historiska men knappast med nyskapande. Europarådet granskade för många år sen Sveriges
kulturpolitik. En av de kritiska synpunkterna var att Sverige behöver fler konkurrerande konstcentran, gärna på hög internationell nivå och att dessa inte
bara ska ligga i anslutning till storstäderna. Alma Löv blev kanske något av
det efterfrågade. Politikernas uppgift är inte att förutse framtiden men att
göra denna möjlig. Uppdraget är utveckling, förnyelse. Konstnärerna trivdes
och det gjorde vi också.
Ländernas, regionernas största konkurrensmedel är kreativitet. Den superkreativa klassen är ett av landets bästa tillgångar enligt professor Richard Florida.
Mer än åttio procent av de superkreativa bor i storstäder, där finns möjligheter. Kreativ verksamhet smittar av sig. Alma lockade unga konstnärer varav
flera har valt att bosätta sig i närheten. Helt utan marknadsföring kom ändå
publiken, genom mun-till-mun som nog är den bästa metoden. Landets tongivande medier kom och skrev, filmade och berömde. Sunne och Fryksdalen
har blivit ett centrum inte bara för Selma Lagerlöf utan även för de som kommer att utgöra framtidens kulturarv. Här finns också Västanå Teater som
blandar traditioner med nyskapande och en rad andra samtida kulturutövare.
Efter tretton år blev publiktillströmningen så stor att Alma Löv av olika anledningar tvingades stänga. Jag kunde inte längre ha den personliga kontakten med alla besökare som var en så viktig del. Och kanske var tretton år
nog. Det fanns så mycket annat som jag ville göra och jag var lite trött på
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det administrativa och få det att gå runt. Detta årliga bidragssökande, ett
enormt arbete och denna ständiga osäkerhet. Tänk inför varje projekt ett trettiotal konstnärer, resor, ersättningar, mat, logi. Alla medel gick till konsten,
konstnärerna.
Alma Löv begravdes 2011 som en performance med biskop, begravningsentreprenör och en riktig likkista som grannen och vännen Björn Lans, som
varit ovärderlig för Alma Löv sprutlackerade. Dagen efter begravningen kunde
jag inte låta bli att gräva upp den svartglänsande kistan. Den ska jag ha när
det är dags. På Alma finns nu även en begravningsplats och ett kolumbarium
för konsten. All konst har inte ett evigt liv och det är nog bättre med en värdig
död än ett långt och tråkigt liv. Varje år genomförs begravningsceremonier och
konsten står i kö för en plats under en sten eller i en urna.
Birgitta Rubin på Dagens Nyheter uttryckte efter nedläggningen en nyårsönskan i DN att Alma Löv skulle återuppstå. Och efter tre års vila 2014 återuppstod också Alma Löv från underjorden. Min dotter Stella som studerat filosofi
på universitetet i Amsterdam flyttade hem till Värmland igen med man och tre
barn. Hon har tagit över hela projektet och har involverat nyanlända i olika projekt, byggt skaparverkstad för barn, ordnar uppträdanden, föredrag, konserter
och teaterföreställningar. Hon reser runt i världen för att träffa konstnärer och
kurerar utställningarna. Hon genomför stora förändringar på Alma Löv och
både breddar och spetsar verksamheten. En ny fas i Alma Lövs historia har
bara börjat. Alma, som betyder själ kan man inte ta död på.
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