Vi som arrangerar detta är Skådebanan i Jönköpings län i samarbete med
Jönköpings läns museum, Jönköpings kommun, Nässjö kommun, Nässjö
konstförening, Nässjö pastorat och Nässjö idrottsförening.

Skulpturrevolt vill
Göra människor nyfikna på konst och kultur.
Visa verken på ett sådant sätt att åskådarna ser något nytt i dem.
Intressera en bredare publik och få folk att skratta.
Använda ett annorlunda sätt att närma sig kultur, genom att till
exempel ställa sig frågan varför det oftast är gubbar som blir statyer
Vara genre/grupp/generations/gränsöverskridande.
Vara samhälls- och samtidsorienterat.
Arrangera och delta i program som genomförs genom samordning
av kulturinstitutioner, kommuner, skolan, musiker/konstnärer/
forskare och ideella inom kulturområdet
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SKULPTUR

Medlemsorganisationer Skådebanan i Jönköpings län 2015:

www.skadebanan.se/jonkoping

www.skulpturrevolt.se

Bergfoths Grafiska AB

Smålands Musik & Teater, Riksteatern Jönköpings län, Jönköpings läns
museum, Rädda Barnen södra regionen, Sveriges konstföreningar
Jönköpingsdistriktet, Jönköpings läns konstförening, Synskadades
Riksförbund i Jönköpings län, Qom Ut, ABF Jönköpings län,
Hembygdsförbundet, Share music Sweden, Studieförbundet
Vuxenskolan

Gör revolt
för kultur
2015

Skulpturrevolts/Skådebanans program 2015 – 2016
30/9 och 1/10

30/9
1/10
kl. 18.00
5/10
kl. 19.00

Kulturorientering/Nässjö
Skulpturrevolt ställer frågan vem eller vad som får en
plats i det offentliga rummet. Framtidstro, en spegling
av det förflutna eller ett monument över vår egen tid?
Kungar? Fältherrar? Kvinnor? Politiker? Hjältar? Eller
varför inte idrottsmän?
Kvinnor och män i det offentliga rummet
Andlighet i det offentliga rummet
Nässjö konsthall

Gör revolt för kultur!
Ta bladet från munnen
för att synas!

Teater: Backstage in Biscuit Land - Jönköping
Fartfylld engelsk teater med Tourettshero, Spira i Jönköping. Biljetter 80 kr genom www.smot.se eller
036-32 80 80.

14/11

Självbild i nutid och dåtid - Jönköping
Utställningen Prakt och makt presenteras i ljuset av
frågan om vem det är som får en plats i det offentliga
rummet. I anknytning till denna visning föreläser Linda
Fagerström om ”Historiska hjältar och samtida selfies.
Om bilder av makt i porträttgallerier, nyhetsmedier och
offentliga rum”.
kl. 11.00 – 14.00 Röda rummet, Jönköpings läns museum
Anmälan till Ulla-Britt Lindqvist
E-post: ullabritt.li@gmail.com
Tel 0380 – 731 33, 0702 – 83 55 83
				
28/11
Seminarium: Att bedöma konst - Nässjö
Heldag med bl a Elle Frie, Dan Jönsson och Elin Wikström Anmälan till Ulla-Britt Lindqvist
E-post ullabritt.li@gmail.com
Tel 0380 – 731 33, 0702 – 83 55 83
				
Kommande
Pjäsläsning Vitöns hemlighet av Mats Ödeen om André
Deltagande i KulturDagNatt i Jönköping

Synas?
Med en selfie?

