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VERKSAMHETENS GENOMSLAG I MEDIA OCH PÅ KONSTSCENEN
Vår målsättning är att kontinuerligt göra BAC:s verksamhet synlig på Gotland, nationellt och 
internationellt genom olika samarbeten och presentationer. Inbjudningar och kontakter på den 
lokala, nationella och internationella konstscenen visar också att BAC är ett etablerat namn vars 
verksamhet kännetecknas av kvalité. BAC är ett av Sveriges mest etablerade residens för samtida 
och internationell konst och känt som sådant. På Gotland är BAC en känd konstorganisation som 
media gärna bevakar. Under 2019 har vi nått media och publik bl a genom Åsa Sonjasdotters 
utställning Fred Med Jorden på Gotlands konstmuseum, Konst i Stadsutvecklingsprojekt Visborg och 
skolworkshoppen Utflykten. 

Vi har med dessa projekt nått andra publikgrupper än den vanliga konst- och kulturintresserade 
publiken med exempelvis odlingstemat i Fred Med jorden och de programpunkter som var kopplade 
till denna utställning. Även samverkan med Region Gotland kring Konst i Stadsutvecklingsprojekt 
Visborg och skolworkshoppen Utflykten har bidragit till en fördjupad lokal förankring för BAC som 
konstorganisation; i media, bland arrangörer och medarbetare på Region Gotland. 

Vår profil som residens- och konstorganisation med inriktning på konstnärlig forskning och 
konstprojekt som adresserar aktuella frågor kring miljö och social hållbarhet lockar nya 
samarbetspartners som bjuder in oss till samarbets- och forskningsprojekt och nätverk. Exempel på 
detta är The School of Law i samarbete med Arsenal Gallery Poznan i Polen, European Network for 
Residencies in Peripheral Locations och Kingston University Nordforskprojekt Inbetweeness.

Artiklar och inslag i media 
Gotlands Tidningar 2019-05-28, Konst i Stadsutvecklingsprojekt Visborg 
Gotland Just nu, gratistidning 2019-06, Fred Med Jorden
Gotlands Allehanda 2019-06-18, Fred Med Jorden, Gotlands Konstmuseum 
Gotlands Tidningar 2019-06-19, Fred Med Jorden 
Sveriges Radio P4 Gotland 2019-06-19, Fred Med Jorden 
Dagens Nyheter, recension 2019-08-11, Fred Med Jorden 
Gotlands Tidningar 2019-11-07, Konst i Stadsutvecklingsprojekt Visborg 
Gotlands Allehanda 2019-11-08, skolworkshoppen Utflykten, Bergmancentrum 
Sveriges Televion 2019-11-08, skolworkshoppen Utflykten, Bergmancentrum
Gotlands Gratistidning 2019-11-14, Konst i Stadsutvecklingsprojekt Visborg 









RESIDENS OCH PROJEKT
Under 2019 deltog 9 konstnärer i BAC:s residensprogram med arvode och projektmedel. Av de 9 
konstnärerna var 4 kvinnor och 5 män. I övriga projekt arvoderades 7 konstnärer och föreläsare, varav 
4 från Gotland.

AIR_BALTIC
AIR_BALTIC residenset är en plattform för konstnärliga praktiker som undersöker hur olika sociala, 
historiska och politiska narrativ kan ge avtryck i naturen, den byggda miljön, institutioner och 
minneskultur i Östersjöregionen. Konstnärerna Flo Kasearu (Estland) och Lina Lapelyte (Litauen) 
kommer att arbeta tillsammans med BAC med projekt som undersöker Gotland och andra delar av 
Östersjöregionen som plats. AIR_BALTIC genomförs med stöd av Nordisk kulturkontakt som beviljat 
en förlängning av projektperioden till 2021.

Flo Kasearu
Estniska Flo Kasearu påbörjade sitt projekt genom en researchvistelse på Gotland i februari 2019. 
I sitt residensprojekt The Fears of Gotland vill hon undersöka den gotländska mentaliteten och ta 
reda på hur Gotlands geografi och historia påverkar de lokala rädslorna. Metoden har hon använt i 
olika sammanhang i sin teckningsserie ”The Fears of…”, där hon sedan 2013 med lika delar allvar 
och humor har tagit sig an olika gruppers rädslor genom att samla in berättelser och information i 
workshops för att sedan bearbeta dem i en serie teckningar. The Fears of Gotland genomförs under 
2020 via en workshop och en webbenkät till följd av Corona viruset.

Lina Lapelyte
Den litauiska konstnären och kompositören Lina Lapelytes residensprojekt är uppskjutet till 2021 pga 
av Coronapandemin.
 

Flo Kasearu Godzilla från Fears of Museum Director series, 2014.



Lithic Choreographies  
Som en del av BAC:s samverkan med australiensiska International Art Space två-åriga residens- och 
utbytesprogram spaced 3: north by southeast, kom konstnären Sam Smith till Gotland våren 2017 för 
en fem veckors researchperiod och återvände våren 2018 för programmets andra år. 

Under våren 2018 producerade han ett nytt verk i samarbete med BAC, som sedan visades på 
Gotlands Konstmuseum november 2018 – april 2019. Arbetet resulterade i den experimentella 
dokumentärfilmen Lithic Choreographies som använder sig av historiska data, blandade med 
spekulativ fiktion, för att skildra olika kapitel av öns historia inbäddade i öns geologiska strata. 

I utställningen Lithic Choreographies på Gotlands Gotlands konstmuseum, åtföljdes filmen av 
installationer av objekt från filmen tillsammans med flera nyproducerade verk i form av fotografi, 
texter och video.

Utställningsvy, Lithic Choreographies, Gotlands Konstmuseum, 2018. Foto: Sam Smith

Stillbild ur Lithic Choreographies, Sam Smith, inspelad på norra Gotland 2018.



Konsten i kulturarvet – ett konstnärligt forskningsresidens på Gotlands Museum
Konsten i Kulturarvet är ett samarbete mellan BAC och Gotlands Museum, som genomförs med stöd 
av Kulturrådets regionala utvecklingsbidrag. Det konstnärliga forskningsresidenset tar emot svenska 
och internationella konstnärer med intresse för historieskrivning, kulturarvsfrågor och kulturmiljöer i 
syfte att undersöka och gestalta kulturarvet på nytt utifrån konstnärlig forskning. Tanken med detta 
utvecklingsprojekt är att matcha samtidskonstens intresse för kulturarv med muséernas behov av att 
samverka inom och utanför den egna organisationen, samt beforska och presentera samlingarna på 
nya sätt. 

Konsten i kulturarvet ger konstnärerna tillgång till museisamlingar och kulturmiljöer och specialister 
kopplade till dessa. Det konstnärliga forskningsarbetet kan sedan tillgängliggöras på olika vis: 
genom publika program, utställningar eller publiceringar beroende på den form forskningen tagit. 
Representanter från BAC och Gotlands Museum samlas regelbundet i en projektgrupp som diskuterar 
och beslutar om projektets inriktning, planering och tillgängliggörande. Till denna grupp kopplas 
under projektets gång nya samarbetspartners.

Ulrika Knutson föreläste om ”Fred med jorden”, Elin Wägner och tidig svensk ekofeminism på Gotlands Konstmuseum under 
Gotland Art Week i augusti 2019. Foto: BAC



I samarbete med Konst&Teknik i Stockholm togs det fram en grafisk profil till projektet. Foto: BAC

Fred Med Jorden
Konsten i Kulturarvet drog igång år 2017 då BAC, tillsammans med Gotlands Museum och 
Konstfrämjandet, bjöd in konstnären Åsa Sonjasdotter till det konstnärliga forskningsresidenset 
på Gotlands Museum. Åsa Sonjasdotter har i sin forskning spårat människans förhållningssätt till 
kulturväxter i arkiv, kulturlandskap och i litteraturen. Konstnärens arbete tillgängliggjordes genom 
Fred Med Jorden projektet som 2018 inbegrep odling och 2019 utökas med programpunkter och en 
utställning på Gotlands konstmuseum. Arbetet har utvecklats genom ett interdisciplinärt samarbete 
mellan projektet partners: konstnären, BAC, medarbetare på Gotlands museum med ansvar för 
natursamlingarna, ansvariga för verksamheten på Gotlands Konstmuseum och Bungemuseet. 

Projektet Fred Med Jorden spårade historiska skeenden och möjliga, framtida scenarier genom 
undersökandet av de lämningar och minnen av kunskap och praktiker på Gotland som bärs av tre 
sällsynta kulturväxter: Emmervete, sex gamla gotländska potatissorter och den s.k. Bungerovan. 
Var för sig bär dessa grödor på kunskap och berättelser från tre skilda odlingssystem, från tre skilda 
tidsepoker på Gotland. På utställningen på Gotlands Konstmuseum gestaltade Åsa Sonjasdotter 
dessa kulturväxters tidsepoker från forntiden till idag men även möjliga, framtida odlingsformer, i en 
komposterbar utställningsarkitektur skapad av konstnären.

Titeln ”Fred med jorden” refererar till ett upprop skrivet av jordbrukaren och riksdagskvinnan 
Elisabeth Tamm och författaren Elin Wägner 1940. Deras förslag till realistiska, hållbara lösningar för 
hur människan kan leva i samförstånd med jorden låg till grund för Åsa Sonjasdotters undersökning. 
I Fred Med Jorden projektet förde konstnären vidare deras uppmaning i utställningsform, i odlingar i 
köksträdgårdslandet vid 1800-talsgården på Bungemuseet och i Region Gotlands skottkärror i Visby, 
samt i programpunkter under projektets gång.



Seminarium: Konstnärlig Forskning: i konstnärlig praktik, inom akademin och på 
muséet 
Som en avslutning på Fred Med Jorden-projektet och en del av ett samarbete med Östergötlands 
museum genomförde BAC och Gotlands Museum ett två dagars seminarium som bl a diskuterade 
hur den konstnärliga forskningen etablerat sig på högskolor och institutioner och hur konstnärliga och 
arkeologiska forskningsmetoder kan bidra med nya perspektiv på museisamlingar. 

En seminariedag spenderades med presentationer på Gotlands konstmuseum av bl a Åsa 
Sonjasdotter, Mick Wilson professor i Fri konst på Göteborgs Universitet, Per Nilsson forskare och 
arkeolog Östergötlands Museum och Melanie Klein konstintendent Östergötlands Museum. Dag 
två åkte vi på exkursion i spåren av Fred Med Jorden till platser av betydelse för projektet som 
exempelvis Bungemuseet där vi odlat.

Bilder från seminariet, september 2019. Foto: BAC



Augustas Serapinas i Gotlands Museums samlingar, 2019. Foto: BAC

Konsten i kulturarvet: Augustas Serapinas
Nästa konstnär som vi bjudit in till Konsten i kulturarvet är den litauiske konstnären Augustas 
Serapinas. Han blev inbjuden att undersöka Gotlands museums samlingarna på temat ”gömda och 
glömda rum”. Under sin research i samlingarna kom han att intressera sig för Magasin Visborg där 
Gotlands museum förvarar sina samlingar. Byggnaden är belägen i stadsdelen Visborg i Visby och 
är en semioffentlig del av museets verksamhet. Magasinet är både ett klimatanpassat lager och en 
arbetsplats där beslut fattas kring vad som tillåts ingå i muséets samlingar. 

Konstnären har föreslagit ett platsspecifikt verk i anslutning till byggnaden i form av ett 
standtunestängsel. Med detta tillägg vill han både skapa en skulptural inramning till personalens 
uteplats och lyfta fram aspekter av kulturarvsdiskussionen som exempelvis: Vilka föremål betraktas 
som en del av kulturarvet? Vem definierar det? Vilka gränser eller hinder finns runt museets 
samlingar? Augustas Serapinas verk kommer att uppföras i anslutning till Magasin Visborg 2020.



Konst i Stadsutvecklingsprojekt Visborg
Region Gotland planerar för bostadsutbyggnad och verksamheter i det tidigare regementsområdet 
Visborg söder om Visby. Projektet Konst i Stadsutvecklingsprojekt Visborg sker i samverkan 
mellan Region Gotland och Statens konstråd. Huvudsyftet med att samverka med Statens 
Konstråd i detta projekt är att Region Gotland vill utveckla sina arbetsmetoder när det gäller att 
inkludera konst i stadsutvecklingsprojekt och på så vis försöka hitta nya och andra perspektiv i 
stadsbyggnadsprocessen och området än de direkt förväntade. Arbetet kommer att ske i samverkan 
med BAC som kommer att projektleda genomförande av konkreta projekt under projektperioden och 
delta i Region Gotlands gestaltningsgrupp för stadsutvecklingsprojekt Visborg.

Konstprojekten kan ses som delar av en konstnärlig förstudie som engagerar de planerare, arkitekter, 
landskapsarkitekter och andra berörda planerarprofessionerna och inbjudna konstnärer i en 
gemensam diskussion som ska bidra till ett kvalitetsprogram, identifiera långsiktiga metoder för att 
inkludera konstnärliga perspektiv i planprocessen, men även peka fram emot konkreta förslag på 
gestaltningar. 

Fokus för de konstnärliga undersökningarna är det område som omfattas av etapp 1; nordvästra 
Visborg. De konstnärliga undersökningarna kommer med nödvändighet att behöva förhålla sig till 
en stadsmiljö som ännu i stora delar bara finns på ritbordet. Gestaltningsgruppen har identifierat 
och föreslagit ett antal platser och teman som är intressanta för konstnärliga undersökningar. De 
två föreslagna huvudtemana för konstprojekten är ”länkar, stråk och rörelse” och ”mötesplatser och 
gröna stadsrum”. 

De inbjudna konstnärerna; Ingela Ihrman, Juri Markkula och Gediminas och Nomeda Urbonas, 
påbörjade sina undersökningar av Visborg i slutet av 2019. I gruppen av konstnärer finns en 
blandning av erfarenheter och perspektiv, både från Gotland och internationella sammanhang, och 
ett starkt intresse för samspelet mellan människa, natur, tid och plats. Projekten ska slutredovisas i 
oktober 2020.



Rundturer med konstnärer i Visborgsområdet. Foto: BAC



Skolworkshop Utflykten
Utgångspunkten i projektet var den kurdiske konstnären Fikret Atays kortfilm The Flood som 
producerade i samarbete med BAC 2018. Filmen berör erfarenheter av flykt och exil och spelades 
in på ön Asunden på norra Gotland med en grupp nya gotlänningar. Tanken var att skapa ett 
evenemang kring visningar av The Flood i samarbete med föreningar, institutioner och nätverk 
som verkar i det gotländska samhället. Det resulterade i skolworkshopen Utflykten som var ett 
samarbetsprojekt mellan BAC och Wisbygymnasiet.  

Genom samarbete med pedagogen Niklas Westergren, lärare i samhällsvetenskap på 
Wisbygymnasiet, skapades ett workshopprogram som berör flykt, exil, konstnärlig frihet, demokrati, 
civilkurage och flyktingmottagandet på Gotland ur ett historiskt perspektiv. Projektet anknyter till 
svenska skolans läroplan och uppdrag att förmedla de grundläggande demokratiska värderingar som 
det svenska samhället är baserat på. Niklas Westergren involverade även gymnasieelever från Barn- 
och fritidsprogrammet som hjälppedagoger, vilka vägledde de yngre eleverna och aktiverade dem 
under projektet. 

Genom samarbete med Bergmancenter utvecklades projektet till en heldagsutflykt till Fårö där 
klasserna leddes genom olika upplevelser: filmvisningar, nya möten, egen reflektion och diskussioner 
på projektets teman. Klasserna besökte även Fårökyrka där Kerstin Blomberg berättade om flyktingar 
som kommit över havet till Fårö genom tiderna. Sjöräddningssällskapet i Fårösund var involverade för 
att eleverna skulle få träffa människor med erfarenhet av att jobba ideellt i det lokala föreningslivet 
med viktiga funktioner i samhället.

Fikret Atay deltog själv i workshopprogrammet och visade The Flood och tidigare filmer som på olika 
vis påverkat hans möjlighet att verka fritt i Turkiet som konstnär. Eleverna hade även möjlighet att 
delta i en teckningsworkshop med konstnären.

I samarbete med Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby arrangerade avslutningsvis en 
kväll på temat konstnärlig frihet. Under kvällen visades The Flood där Fikret Atay berättade om 
sitt projekt och BAC om skolworkshopprogrammet. Medverkade gjorde även Barys Piatrovich, 
prosaförfattare och ordförande för Förbundet av Belarusiska författare, i samtal med Lena Pasternak 
från Östersjöns författar- och översättarcentrum. 

Utflykten finansierades genom projektbidrag för Integration och Inklusion från Region Gotland. 
Projektet möjliggjordes genom samarbete med Wisbygymnasiet, Bergmancenter, Svenska 
Sjöräddningssällskapet och Östersjöns författar- och översättarcentrum samt stöd från Svenska 
Kyrkans norra pastorat, Film på Gotland, Destination Gotland och föreningen Visby Barnkrubba.



Bilder från Utflykten, på Bergmancenter november 2019. Foto: video still Niklas Westergren och BAC.



Towards an Island
Som en del av sitt residens på BAC; Towards an Island, cyklade den tyske konstnären Sebastian 
Stumpf från sin hemstad Leipzig till Visby, där han anlände sex dagar senare den 20 augusti. Den 
experimentella resan, som genomfördes med enkla medel, tog längre tid än hans vistelse på 
Gotland. 

På Gotland sökte Sebastian Stumpf upp organisationer som på olika sätt arbetar med att utveckla 
äldre beprövade, eller nya moderna metoder, för att färdas och leva på sätt som inte belastar miljön. 
Resan nådde sitt mål under en cykeltur till den nordligaste delen av Gotland på Fårö.

Den 30 augusti anlände Sebastian Stumpf tillbaka hem till Leipzig, efter att ha cyklat mer än 1900 
km. Projektet blev en kontinuerlig, linjär rörelse på cykel och båt som tog paus på ön – punkten för 
återvändandet. Residensvistelsen skiftade över i en rörelse, och produktionen av ett fysiskt konstverk 
löstes upp i en performativ, lågintensiv resa.

Förutom fotodokumentation, resulterade projektet i ett ljudkonstverk med en inspelning av Sebastian 
Stumpfs andetag under cykelresan från Leipzig till Fårö.

Sebastian Stumpfs residens var producerat i samarbete med Goethe-institutet.

Norra Fårö. Foto: Sebastian Stumpf 



Gotlands Konstmuseum
Sam Smith, Lithic Choregraphies visades som separatutställning.

Folk & Kultur Eskilstuna
Paneldiskussion om residensverksamhet arrangerad av Konstnärsnämnden och 
Kulturrådet där Helena Selder deltog.

Moderna Museet Stockholm
Filmvisning Andrei’s Maria av Ingela Johansson, samproducerad på BAC 2016.

Gotlands Konstmuseum
Sam Smith, video performance E. 1027.

Almedalsbiblioteket
Visning av Fikret Atay’s The Flood som en del av programmet Grand Salam.

Örebro konsthall
Vernissage Fikret Atay’s The Flood som en del av Örebro Open art.

Gotlands Konstmuseum
Åsa Sonjasdotter Fred Med Jorden visades som separatutställning.

Bungemuseet 
Kultur- och nyttoväxtvisning med museeguider.

Gotlands konstmuseum
Föreläsning Fred med Jorden av Ulrika Knutson under Gotland Art Week.

Gotlands konstmuseum
Seminarium Konstnärlig Forskning: i konstnärlig praktik, inom akademin och på 
museet. 

Sörmlands museum
Medverkan i konferensen Om deltagande: Utmanande och engagerande 
offentlig konst arrangerad av Statens konstråd. Presentation av rapporten 
Utanför de institutionella väggarna av Helena Selder

Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby
Samtal om konstnärlig frihet 

Konstfack i Stockholm
Medverkan i En dag om konstnärlig forskning arrangerat av Vetenskapsrådet där 
Helena Selder presenterade.

Göteborgs Stadsmuseum
Medverkan i Konst i stadsutveckling nätverksträff arrangerat av Statens konstråd 
där Helena Selder presenterade.
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EXTERNA MEDEL
I dagsläget söker BAC alla medel för den konstnärliga verksamheten separat. Under 2019 hade 
vi sammantaget i budget 660,000 SEK genom externa medel till residensverksamheten, den 
konstnärliga produktionen och presentationer. Målsättningen är även framgent att bibehålla den höga 
kvalitén på BAC:s konstnärliga verksamhet och samtidigt fortsätta att utveckla utbyte och samarbete i 
Östersjöregionen, den konstnärliga forskningen och mångfalds- och hållbarhetsperspektiven.

ANSÖKNINGAR
Verksamhetsbidrag för 2020:
Region Gotland. Bifall med 600,000 SEK i december 2019. 
Kulturrådet. Bifall med 650,000 SEK i februari 2020.

Kulturrådet för Konsten i Kulturarvet år 2. 
Bifall med 200,000 SEK för 2019-20. 

The Foundation for Arts Initiatives för IThe School of Law. 
Avslag med $19,000 för 2019-20.

Goethe-institutet för Sebastian Stumpf. 
Bifall med 20,000 SEK för 2019.

Slutarkivering på Regionarkivet på Gotland. Foto: BAC



SYSTEMATISERING OCH DIGITALISERING AV ARKIVEN
Det arbete som inletts med en systematisering och digitalisering av projektarkiv och mediearkiv gick 
in i en slutfas 2019. En arkivpolicy beslutades av BAC:s styrelsen i november 2018. I december 2019 
slutarkiverades BAC:s arkiv fram till 2007, då BAC:s konsthall stängdes i Björkanderska magasinet, på 
Regionarkivet. Samtliga konstnärliga projekt och samarbeten från 2001 och framåt finns fortfarande 
i arkivet på BAC:s kontor. Arkiveringen av aktuella konstprojekt sker framförallt digitalt i molnkonto. 
Det digitala arkivet kommer förhoppningsvis fr o m 2021 att kunna slutarkiveras i Regionarkivets 
digitala moln. 

RESEARCH
Under 2019 gjordes en researchresa till Venedigbiennalen för att bl a träffa Lina Lapelyte och se 
hennes bidrag till den Litauiska paviljongen. Lina Lapelyte är inbjuden till AIR_BALTIC residenset 
2021. 

Som en del av Gotland Film Lab gjordes en resa med kollegorna i nätverket till Moskva för att knyta 
kontakter på det ryska film- och samtidskonstområdet. 

BAC deltog under Nordisk kulturkontakts residency circle meeting i Riga, där Anna Norberg 
presenterade BAC i ett panelsamtal.

Utanför de institutionella väggarna  
Rapporten Utanför de institutionella väggarna bygger på intervjuer med 17 olika konstinstitutioner 
och beskriver hur de arbetar med offentlig konst och gestaltning av gemensamma livsmiljöer. Den 
är skriven av Helena Selder, i samarbete med nätverket KLISTER, på uppdrag av Statens konstråd. 
Rapporten kartlägger arbetssätt och villkor för den offentliga konsten, både vad gäller projekt 
framtagna inom enprocentsregeln och självinitierade konstprojekt. Rapporten beskriver även hur 
enskilda konstinstitutioners beslutsprocesser och organisation ser ut och hur konstnärer och deras 
arbetsmetoder påverkar konstinstitutionen.

 

SAMARBETSORGANISATIONER
Region Gotlands teknikförvaltning samt samhällsbyggnadsförvaltning, Statens konstråd, Film 
på Gotland, Östersjöns författar- och översättarcentrum, Tonsättarcentrum, Bergmancenter, 
Gotlands Museum, Gotlands Konstmuseum, Bungemuseet, Konstfrämjandet, Östergötlands 
Museum, Konstkonsulenten på Gotland, Wisbygymnasiet, Kulturskolan på Gotland, Svenska 
Sjöräddningssällskapet och Svenska Kyrkans norra pastorat. 

 
ORGANISATION
BAC:s styrelse under 2019: Britt-Inger Johansson (ordförande), Mikael Adsenius (vice ordförande), 
samt ordinarie ledamöter: Matts Leiderstam, Berit Ångman-Svedjemo, Joanna Sandell och Solvita 
Krese. 2019 genomfördes 2 styrelsemöten, varav årsmötet i Visby den 11 april. 

Personalen bestod av Anna Norberg, platsansvarig och projektkoordinator BAC, tillsvidareanställd 
och Helena Selder, kontrakterad konstnärlig ledare. Båda arbetar 75%, men kunde gå upp till 100% 
fr o m maj 2019 genom arbetet med Konst i Stadsutvecklingsprojekt Visborg. 
 



BAC
Baltic Art Center
Stora Torget 16 
621 56 Visby, Sweden
www.balticartcenter.com

Odlingar av emmervete, potatis och rovor i Region Gotlands skottkärror i Visby, sommaren 2019. Foto: BAC


