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A story within a story…
Göteborgs Internationella Konstbiennal 2015

Förhandsvisning: Fredag 11 september
Vernissage: Lördag 12 september

Det är med stor glädje Röda Sten Konsthall presenterar tematiken för den åttonde
upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA), curaterad av Elvira
Dyangani Ose. Med titeln A story within a story... väcker biennalen frågor kring
historiens betydelse och hur den skapas.
Biennalen består av en rad utställningar, program och aktiviteter och äger rum på
Röda Sten Konsthall, Hasselblad Center, Göteborgs Konsthall och ytterligare platser
i Göteborg. GIBCA pågår mellan 12 september och 22 november 2015.

”Detta är en berättelse i en berättelse – så flytande i konturerna att man frågar sig när och var den
började och om den någonsin kommer att ta slut.”
- Michel-Rolph Trouillot

Med titeln A story within a story... väcker biennalen frågor kring historiens betydelse
och hur den skapas. Den tematiska bakgrunden och den curatoriska metoden hämtar
inspiration från Umberto Ecos begrepp öppet verk som myntades 1962. Enligt Eco
beskriver det öppna verket en estetisk strategi där publiken möter ett ”ofullständigt”
verk som de själva bjuds in till att fullborda. Ett öppet verk står, enligt Eco, ständigt på
glänt och inbjuder till nya infallsvinklar och kräver att betraktaren är delaktig i den
kreativa processen.
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Genom att föreställa sig historien som ett öppet verk utforskar och undersöker
biennalen historieskapande skeenden. Hur skapas historia om historieskrivningen
skulle präglas av öppenhet och obestämbarhet? Om vi skapar en personlig bild av
det förflutna, vem eller vad blir då en del av vårt gemensamma historiska arv? Och
hur skulle då de gemensamma minnena, de personliga berättelserna och de inre
upplevelserna i historiens marginaler, kunna framträda? Kan en rekonstruktion av
det förflutna verkligen utmana den rådande historieskrivningen och principerna för
vad som inkluderas och utelämnas?
A story within a story... undersöker hur olika maktsystem använt glömska och tystnad
som politisk strategi. Genom att lyfta fram verk av konstnärer som ingriper i
historieskapandet, som hindrar händelser och personer från att bli bortglömda, eller
som lyfter fram okända erfarenheter i ljuset, söker biennalen öppna och vidga
tolkningen av vår historia. A story within a story... utforskar historieskapande som en
radikal, utmanande handling och erbjuder olika möjligheter att ställa frågor om vår
tid.
För att läsa den curatoriska tematiken i sin helhet besök www.gibca.se
Konstnärliga ledare: Stina Edblom och Aukje Lepoutre Ravn
Verksamhetschef: Mia Christersdotter Norman

Om GIBCA
Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är en av Nordens ledande
konstbiennaler.
Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA.
Biennalen består av en rad utställningar, program och aktiviteter och äger rum på
Röda Sten Konsthall, Hasselblad Center, Göteborgs Konsthall och ytterligare platser
i Göteborg. GIBCA pågår mellan 12 september och 22 november 2015.
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