
Konstmuseet i Norr öppnar grupputställning med 
internationell samtidskonst den 23 september

I utställningen Den suggestiva kroppen medverkar sex konstnärer från Norden 
och Europa, bland andra Anne Katrine Dolven som är en av Norges mest kända 
samtidskonstnärer.

– Vi är oerhört glada och stolta att samla tongivande namn från Norden och Europa kring en 
utställning som ställer filosofiska frågor om vår samtid och de utmaningar som vi kroppsligen ställs 
inför, säger utställningens curator Hampus Bergander.
 
Utställningen Den suggestiva kroppen behandlar existentiella frågor i förhållande till teknik, 
produktivitet, dödlighet, överkonsumtion och erövringspolitik, liksom tidlösa frågor om ensamhet 
och alienation. Genom videokonst och skulptur tolkar konstnärerna kroppen och kroppslighet ur ett 
erfarenhetsbaserat perspektiv, där människans funktionalitet tar en medvetande form mellan utopi 
och dystopi.
 
Utställningen utforskar också en rad fenomen inom science fiction, mystik, kolonialism och intimitet 
tillsammans med performance-baserade berättartekniker och utommänskliga organismer. Den 
suggestiva kroppen åskådliggör hur vår existens hänger på en skör tråd, och väver samman varierande 
samhälleliga och etiska frågeställningar till en flerbottnad reflektion av den samtid vi lever i idag.
 
– Vi har en mycket spännande och innehållsrik utställningshöst framför oss! Jag hoppas att både 
nya och gamla besökare tar möjligheten att se höstens utställningar, som bjuder på internationellt 
erkända konstnärer och utmanande perspektiv, avslutar länskonstmuseichef Selma Green.
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VERNISSAGE
Välkommen till vernissage av utställningen Den suggestiva kroppen.
Fri entré. På grund av rådande restriktioner tar vi in högst 50 personer åt gången.
 
Datum: torsdag 23 september 2021
Tid: 16.00–19.00
Plats: Konstmuseet i Norr
 
Varmt välkomna!

Om Konstmuseet i Norr
Konstmuseet i Norr visar samhällsengagerad och kritiskt orienterad samtidskonst med en mångfald av konstnärliga uttryck, 
medier och praktiker. Som länskonstmuseum i Norrbotten bedriver Konstmuseet i Norr dels verksamhet i museilokalerna i 
Kristallen i Kiruna och dels länsövergripande utställnings- och projektverksamhet i Norrbottens 14 kommuner. Konstmuseet 
i Norrs uppdrag är att med Barentsregionen som geografisk utgångspunkt stimulera kreativitet och fritt tänkande och göra 
konsten till en angelägen röst i det offentliga och demokratiska samtalet. 
www.konstmuseetinorr.se

23 september 2021–16 januari 2022
Utställningen är curerad av Hampus Bergander, Konstmuseet i Norr

https://konstmuseetinorr.se/om-oss/kontakt/press/
http://www.konstmuseetinorr.se

