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FÖRORD

Present Tense är den första utställning Kalmar konstmuseum gör 

med konstnärer från alla de tre baltiska länderna, Estland, Lett-

land och Litauen. De är som stater sinsemellan olika på många 

sätt men delar en gemensam och dramatisk historia. Senast 

var det frigörelsen från Sovjetunionen i början av 90-talet som 

kommit att bli en del av denna gemensamma historia. Present 

Tense fokuserar på konstnärer som relaterar till hur städerna 

förändrats i ljuset av dessa historiska förändringar. Några verk 

belyser även frigörelse före frigörelsen, det vill säga verk som 

påvisar alternativa sätt att förhålla sig till sin omgivning, bortom 

de givna politiska villkoren under kommunismen.

I grunden delar vi idag samma förutsättningar med de baltiska 

länderna vad gäller ekonomiska spelregler och en europeisk 

identitet. Vi brottas med samma konsekvenser drivna av den li-

berala marknadsekonomin och globalisering, där tjänstesektorn 

och den tillverkande industrin flyttar till de länder där det för 

tillfället är billigast att producera. Den svenska textilindustrin 

har till exempel sedan länge lämnat Estland för en billigare 

produktion i Sydostasien. Förändringar som också avsätter spår 



i hur städerna ser ut och utvecklas. De vardagliga villkoren för 

människor ändras med en rasande fart och vi är alla på något 

sätt en del av processen utan att ha någon egentlig möjlighet 

att påverka dess förlopp. Utställningen pekar i all ödmjukhet, 

med både humor och skärpa, på det orimliga i detta förhållan-

de. En orimlighet som på flera sätt är lika frihetsbegränsande 

som det auktoritära sovjetsystemet någonsin var.

Ett av verken i utställningen är ett dokumentärt arbete som 

tidigare visats i SVT. Kineserna kommer av Ronja Yu är berät-

telsen om Fanerduns uppgång och fall i Kalmar och utgör ett 

talande vittnesbörd om hur globaliseringen direkt påverkar en 

hel stad. Illusionens storlek och projektets oklara slut blir till 

en nästintill mytisk berättelse. Den materiella förödelsen blev 

begränsad i detta fall, men hur står det till med den själsliga, 

efter ett sådant nederlag? Vad har vi lärt oss?

I linje med Kalmar konstmuseums internationella strävan sö-

ker vi svar på frågor om oss själva i dialog med vårt geopolitiska 

närområde. Genom att spegla oss i dessa konstnärers  frågor till 

sin omgivning kan vår egen få skarpare konturer. Det är i grun-

den själva meningen med att intressera sig för andras kulturer; 

något är främmande men ändå fullt möjligt att känna igen sig i.

Kalmar konstmuseum vill varmt tacka de tio konstnärer som 

deltar varav flera har gjort verk som står i direkt relation till 

Kalmar som stad för att understryka den dialog tvärs över Öst-

ersjön vi eftersträvar.



Vi vill också rikta ett stort tack till curatorerna Marianna Garin 

och Andres Kurg som gjort ett fantastiskt arbete med Present 

Tense. Utställningen är på många sätt unik i sitt förhållningssätt 

och ämne. För Kalmar konstmuseum är det ovärderligt att få in 

ny kunskap genom att knyta till sig extern expertis.

En utställning som denna skulle inte vara möjlig att genom-

föra utan stöd från många håll. Vi vill särskilt lyfta fram den 

Litauiska ambassaden genom ambassadör Eitvydas Bajarūnas 

och kulturattaché Saulė Mažeikaitė som på ett självklart sätt 

engagerat sig i Present Tense.

Bengt Olof Johansson, museichef.



Jüri Okas 
Att färglägga elefanten (1971)
8 mm, stillbilder



PRESENT TENSE

Bilden av de baltiska huvudstäderna – Tallinn, Riga och Vilnius 

– har fram till nyligen dominerats av städernas post-socialistis-

ka omvandling: Att övervinna det sovjetiska arvet och hantera 

förändringarna som den kapitalistiska moderniteten medfört. 

Nu, tjugo år efter frihetens ankomst, medlemskap i Europeiska 

unionen och obegränsad tillgång till marknadsekonomi, fram-

träder andra nyckelord och processer: Hanteringen av post-

industriella förändringar, de sociala klyftornas återkomst och 

svårnavigerade globala ekonomiska cykler, samt senare, även 

oro över sin geopolitiska position.

 

Present Tense  utforskar vilken roll kritisk konstnärlig gestalt-

ning spelar i förhållande till dessa samhällen och stadsrum i 

förändring. Å ena sidan finns fortfarande misstro mot kollektiva 

protestmetoder, vilka alltför mycket påminner om sovjetiska 

propagandametoder, och å andra sidan bemöts konstnärligt 

arbete med de kreativa ekonomiernas och entreprenörsamhäl-

lets retorik, som omtolkar motståndshandlingar som produk-

tion. Utställningen fokuserar på det urbana och offentliga rum-

met, där konflikterna och kontrasterna har synliggjorts, men 



där också interventioner i den rådande ordningen skulle kunna 

få större betydelse.

I sin performance-föreställning Choreography for the Running 

Male, sammanför Egle Budvytyte en rad känslofyllda gester 

med stadsrummet, men genomdriver även ett nytt sätt för 

publiken att betrakta.

Flo Kasearu, Andra Aaloe, Aet Ader och Grete Soosalu kom-

mer att organisera en kö framför Kalmar konstmuseum, vil-

ken lyfter köandet som sovjetisk stereotyp till ett nytt sam-

manhang, kommenterande de ekonomiska krav som ställs på 

dagens konstinstitutioner.

Johnson and Johnsons dans till en melodi från en populär mu-

sikal överför dess budskap om drömmen om rikedom till ett 

postsocialistisk stadsrum i Tallinn. Marge Monkos verk visar 

en intervention på taket till en trikåfabrik, väckande frågor om 

arvet efter kommunistutopierna i dagens värld. Eléonore de 

Montesquiou samlar berättelser från arbetare vid en nu ned-

lagd elektronik-fabrik i Riga; hennes andra verk i utställningen 

undersöker förhoppningarna som perestrojkan väckte, och den 

tidsålder som faktiskt följde på det. 

En återkommande fråga som är underförstådd i flera av verken, 

är den om nuet: har vi förflyttat oss till en ny punkt i historien, 

lämnande bakom oss ruinerna av Sovjet-samhällets efterspel, 

med sina ideal om en annan framtid? Om så är fallet, vilken 



Kavakava Architects
Tallinns midja. En konceptpromenad (2005)

Emissionisterna
Bizarred Riga (1978)

Fotomontage



slags kopplingar finns trots det till detta förflutna, och vilka 

framtider förutspås nu?

Juozas Laivys ser “handling i nuet” som utgångspunkten för sitt 

arbete. Han syftar till att skapa en störning i museets effektiva 

cirkulationssystem. Kostas Bogdanas utställningsbidrag – hem-

marenoveringar för någon som behöver hjälp – utgör en utma-

ning för konstsystemet och väcker ifrågasättande av hans egen 

roll som konstnär. I sina installationer undersöker Daria Melni-

kova vardagsföremålens lager och tingslighet, avslöjande ovän-

tade samband och betydelser i vad som tycks banalt och flyktigt.

Genom att inlemma verk från 1970-talet och visa hur flera unga 

konstnärer i Baltikum redan då tog ställning mot förändringar i 

det urbana landskapet, vill vi föreslå betraktaren möjligheten att 

släktskap finns mellan dessa, och vår tids interventioner.

1971 målade en grupp konst- och arkitekturstudenter om en 

nedgången lekplats i en sekelskiftesförort till Tallinn i klart 

gult, rött och grönt. Med uttalanden och verk visade andra 

arkitekter och formgivare från den tiden sitt stöd till “färgkup-

pen” (Sirje Runge, Vilen Künnapu). Studenternas aktion, som 

kom att kallas Att färglägga elefanten, dokumenterades av arki-

tekten och konstnären Jüri Okas. Under samma årtionde bör-

jade Okas fotografera vardagliga och udda byggnadsverk i sta-

den, vilka för honom innehöll arketypiska mönster som skulle 

kunna användas i senare projekt. Den här bildserien, samlad 

under namnet Kort uppslagsbok över samtida arkitektur, visar 



också en tid när det föråldrade i de tidigare framställningsfor-

merna plötsligt blev synligt i staden, och möjligt att upptäcka 

i konstnärernas verk. En grupp konstnärer och arkitekter från 

Riga, Emissionisterna (Māris Ārgalis, Jānis Borgs, Valdis Celms, 

Kārlis Kalsers, Kirils Šmeļkovs), också det under 1970-talet, 

framställde en serie fotokollage kallad Bizarred Riga, som var 

ironiska och kritiska betraktelser av staden.

 

I raden av video- och performance-verk, interventioner, skulp-

turer och aktioner har en läshörna passats in. Där presenteras 

besökaren, med hjälp av dokumentation och olika publikationer, 

för verk av de baltiska urbana aktivisterna, som ofta har använt 

sig av konstnärliga strategier för att organisera och motivera 

grupper. Bland dessa märks kontoret b210 i Tallinn, K-Lab från 

Vilnius, projekt från Kavakava-arkitekterna i Tallinn, och mate-

rial om Survival Kit Festival i Riga.

 

Vissa verk som presenteras skulle även kunna spegla en annan 

sida av Östersjön – nämligen Kalmar där utställningen äger 

rum. Även denna stad genomgår en postindustriell lågkonjunk-

tur, med många lokala industrier på nedgång medan de sociala 

kostnaderna skjuter i höjden, vilket resulterar i en befolknings-

minskning. Kalmar är inte främmande för radikala idéer, vilket 

blir tydligt i Ronja Yus film “Kineserna kommer”, som också den 

visas i utställningen.

Marianna Garin, Andres Kurg, november 2014



DARIA MELNIKOVA

Daria Melnikova arbetar huvudsakligen med skulptur, teck-

ningar och installationer. Genom sitt bildspråk utvecklar hon 

ordförråd för nya tingsligheter. Man skulle kunna beskriva 

hennes arbete som tillhörande “nymaterialismen”, då hon för-

höjer vardagstingens vitalitet och utforskar hur de påverkar 

och formar oss. Som titeln själv antyder, återinför Melnikova 

i Dashing Lines and Forming Heaps materialismens motsatser 

i en kombination av vardagsföremål, där hon förstärker kon-

trapositionerna i en serie skulpturer, teckningar och tryck på 

parallelogram-formade betongpodier.

Liksom Marcel Duchamps sätt att utifrån vardagliga ting skapa 

någonting nytt, kan hennes skulpturer betraktas som förebilder 

att identifiera sig med, vilket öppnar för nya personliga och 

poetiska kopplingar. Vad skulle kunna passa inuti en pappkar-

tong med ovanlig form (eller är det en modell föreställande 

utopisk arkitektur)? Ett inramat grafpapper, eller en teckning 

som i millimeter mäter avståndet från A till B, avslöjar den 

ostadigt handritade linjens brist på fulländning. En hög med 

saker skapar en känsla av tvetydig oreda eftersom allt pressas 

samman för att anpassas till ett fem millimeter litet nyckelhål; 

man skulle till och med kunna föreställa sig en ny skulpturs 

tillblivelse utifrån dessa material.



Daria Melnikova
Dashing Lines and Forming Heaps: The Box (2011)

Kartong och lim (25 x 40 x 17cm) 
foto: Ansis Starks

Daria Melnikova
Dashing Lines and Forming Heaps: Ø=5mm (2011)

Papper, trä, betong, metall, polyuretan, papp, linjal, nyckel, kuvert (100 x 60 x 70 cm) 
foto: Ansis Starks



Egle Budvytyte
Leap (2009)
HD-video

Egle Budvytyte
Choreography For the Running Male (2012)
Foto: Ieva Budžeikaitė



EGLE BUDVYTYTE

I sina videoverk och performance-föreställningar konstruerar 

Egle Budvytyte situationer som upplöser gränsen mellan verk-

lighet och fiktion. Känslan av en icke-språklig föreställningsvärld 

spelar en viktig roll i hennes undersökningar. Hon använder 

kroppens möjligheter för att utmana de invanda föreställningar-

na kring hur man uppför sig i det offentliga rummet. I återupp-

förandet av performance-verket Choreography for the Running 

Male, följer publiken en grupp män som springer i samordning 

längs en slinga i Kalmar. Vad som först skulle kunna uppfattas 

som en referens till någon form av militäristisk handling, föränd-

ras så snart de utför en serie koreograferade känslofyllda rörelser 

- vilket får de vanliga förväntningarna hos publiken som löper 

med dem, att komma på skam. Verket handlar om att en gång 

för alla bryta ner identitetens sociala konstruktioner, tanken om 

heteronormativitet och vad manlighet ska vara, regler och kodi-

fierade beteenden. Den sociala kontrollmekanismen förknippas 

med Sovjet-tiden, men konstverket kan också spegla den senaste 

tidens vågor av allt mer nynationalistiska rörelser.

Budvytytes andra verk i utställningen är videon Leap, en poetisk 

kommentar till urbana processer. Filmad med dokumentärens 

typiska språk, visar den en grupp parkour-utövare som hoppar 

och slänger sig fram genom övergivna stadslandskap. Men ver-

ket, som är filmat i Amsterdam, förser oss med en ram inom 

vilken vi kan dra paralleller till liknande stadslandskap i föränd-

ring i övriga Europa, och hur man kan göra motstånd mot ett 

samhälle av ständig övervakning. Denna “hoppets gemenskap - 



född i tider när man statushöjer valda stadsdelar och omvandlar 

bostadsområden”, skulle kunna fortplanta förändringens möjlig-

heter genom sina kroppsrörelser och sin fantasi.

ELÉONORE DE MONTESQUIOU

Eléonore de Montesquiou berättar historier, för det mesta 

skapade på ett dokumentärt tillvägagångssätt som likställer 

officiella och privata berättelser som rör sig runt identitetspo-

litik, integration, invandring och historieanalyser i före detta 

Sovjetunionen – i synnerhet i Estland, och förser därmed dess 

ryska grupp med en röst.

Filmen Radiotehnika porträtterar en stor radiofabrik i Riga, en 

gång en sovjetisk mönsterfabrik, som försåg sina arbetare med 

sociala förmåner, men som också fungerade som en kraftfull pro-

pagandabas. Vi hör de kvinnliga tidigare anställdas nostalgiska 

berättelser om flydda tider och illusioner som fortfarande ligger 

som lager över de spruckna väggarna i den nästan tomma, dys-

funktionella fabriken. Filmen skildrar processer karakteristiska 

inte bara för länderna i Sovjetblocket, utan även för det indu-

strialiserade västerlandet – där storskaliga industrier stängs och 

produktionen flyttas någon annanstans. De Montesquious ana-

lytiska berättande är resultatet av omsorgsfulla efterforskningar 

inbegripande dokumentära bilder, insamlade historier, och ar-

kivmaterial som smälter samman på ett finkänsligt sätt med ett 

ljudspår skapat av musiker hon har ett nära samarbete med.



I de Montesquious andra film i utställningen, möter vi unga 

Dasha, hennes drömmar och visioner, men också begräns-

ningarna i att växa upp under perestrojkan. Vad utgör hen-

nes världs yttre gränser, och hur betraktar hon förändringarna 

mot 1990-talets konstitutionella, öppna och demokratiska 

Ryssland? Den här berättelsen om en ung flicka blir bara mer 

relevant i dagens rådande läge med ekonomisk kollaps och po-

litisk maktfullkomlighet i Ryssland, Ukraina-krisen och Putins 

inflytande över europeiska grupper långt ut på högerkanten.

FLO KASEARU, GRETE SOOSALU (B210),  
AET ADER (B210) & ANDRA AALOE

2010 organiserade konstnären Flo Kasearu, tillsammans med 

sina kolleger arkitekterna Grete Soosalu och Aet Ader, och 

urbanisten Andra Aaloe, en intervention – en kö – framför 

konsthallen i Tallinn, mitt i staden. Precis som i dagens bu-

tiksjippon fick de hundra första besökarna hundra estniska 

kronor var. Pengarna som konstnärerna delade ut var ett EU-

stipendium för europeiska kulturhuvudstaden – som det året 

var Tallinn. “Konstkön” var ett budskap på flera olika nivåer: 

först och främst betraktas köer som en stereotyp från Sovjet-

samhället, speglande en bristekonomi där man tvingades köa 

för varor. 2010, efter den ekonomiska krisen och den påföl-

jande massarbetslösheten, återkom köerna i en annan form, nu 

vid arbetsförmedlingarna som erbjöd tillfälliga säsongsarbeten. 

Men Konstkön för in köandet på den samtida galleriscenen, ut-



Eleonore de Montesquiou
Radiotehnika (2011)
HD-video 16:9, 19 min, sv/v

Flo Kasearu, Andra Aaloe, Aet Ader, Grete Soosalu
Artificial Queue (2010)
Kollektiv skulptur



Architecture office b210
Friendly Match: Ping-pong table project (2012)

Lasnamäe, Tallinn



Ronja Yu
Kineserna kommer (2010)
Stillbild från film

Johnson and Johnson
If I were a rich man (2010)
DVD-video, 5:20 min



forskar och kommenterar hur dagens museer och konstrum är 

pressade att ständigt söka nya och större publikgrupper.

JOHNSON AND JOHNSON

Johnson and Johnson är ett kollektiv bestående av två konstnärer 

som arbetat tillsammans sedan 2005 med video, installationer 

och platsspecifika interventioner. Deras verk har kritiskt kom-

menterat de sociala och kulturella förändringar som orsakats av 

det blinda efterföljandet sedan 1990-talet av landets nyliberala 

ekonomiska doktrin, och hur detta manifesterar sig i vardagen.

Videoverket If I Were a Rich Man visar en uppträdande som 

dansar på taket till en av Sovjet-byggnaderna i centrala Tallinn, 

överblickande det nya affärs- och butiksområde som uppför-

des under det tidiga 2000-talets ekonomiska högkonjunktur. 

Platsen för denna nya byggnad var förr ett torg, där man under 

1900-talet planerade för ett nytt medborgarcentrum: i början 

av 1900-talet skulle det bli det nya stadshustorget, och på 

1950-talet “Sovjeternas hus”. Men det nya medborgarcentret 

byggdes aldrig och tomten privatiserades strax efter millenie-

skiftet. Återanvändandet av Sheldon Harnicks och Jerry Bocks 

berömda stycke från 1960-talsmusikalen Spelman på taket, 

gör takdansen till en tänkbar kommentar om drömmen om 

rikedom under högkonjunkturens år, och verkligheten bakom 

utopierna som aldrig infriades: det vi ser istället är ett stads-

landskap av dussinartad modernisering; marknadens slutliga 

triumf över det allmännas intressen.



JUOZAS LAIVYS

Juozas Laivys verkar i konceptkonstens tradition, vilket inbe-

griper experimentella handlingar, att tillverka, eller ibland bara 

att välja ut och göra små modifieringar av upphittade föremål. 

Samtidigt är hans verk ofta kommentarer till den sociala och 

politiska miljö där den här sortens föremål fungerar, och hans 

interventioner syftar till att framställa en avledning eller ett 

glapp i våra så väloljade vardagsliv. I verk som A Landscape 

of Vilnius Hollowed Out, visande en minnestallrik av trä där 

silhuetten av Vilnius har suddats ut, eller A Shaft of a Ham-

mer Broken by Another Hammer, förvandlar hans interventio-

ner vardagsföremål till kusliga sådana, som om han på en och 

samma gång påstår att den nya verklighet som framträder som 

resultat, är mer riktig och sann. Han har karaktäriserat sitt ar-

bete på följande sätt: “Utgångspunkten för mitt konstnärliga 

arbete är en handling i nuet. Möjligheten att agera är nuets 

oomtvistliga faktum. Eftersom vi finns här, på en plats full av 

bevis från det förflutna, och /eftersom/ framtida existens ännu 

inte har bevisats, är möjligheten att skapa händelser nu, den 

livsnödvändiga handling som kan sammanfatta alla de frågor 

jag behandlar i mitt arbete”. För utställningen i Kalmar, har 

Laivys kanske inte helt oväntat, föreslagit att man byter plats 

på skyltarna “Tryck” och “Drag” på museets entrédörrar.



JÜRI OKAS

Jüri Okas är en arkitekt och konstnär som påbörjade sin gärning 

under det tidiga 1970-talet med projekt inom land art, instal-

lationer, foto, grafik och 16 mm-film. Han var en av ledarna av 

en grupp arkitekter som under 1970-talet formulerade kritik 

mot den urbana Sovjet-arkitekturen genom alternativa projekt 

som även utvidgades till konstens område, där verksamheten 

sträckte sig allt ifrån vandringar och tillställningar i övergivna 

urbana områden, till nymodernistiska byggnadsverk.

Att färglägga elefanten dokumenterar en konstaktion 1971, i en 

sekelskiftesförort i Tallinn, där en stor grupp konst- och arki-

tekturstudenter målade om en nedgången lekplats. I mitten av 

lekplatsen fanns en rutschbana utgörande snabeln på en trä-

elefant: filmen visar hur den målas i klart gult, rött och grönt. 

Aktionen igångsattes av konstnären och formgivaren Anders 

Tolts med den lokala byggnadskommitténs goda minne, som 

ett förnyelseprojekt av unga konstnärer. Förutom det direkta 

renoveringsarbetet, visar också konstnärernas val av plats deras 

intresse för de udda, oanvända och kusliga föremål och ställen 

man kan stöta på i staden.

Kort uppslagsbok över samtida arkitektur är en serie fotografier 

från tidigt 1970-tal och framåt. Den skildrar delar av Estlands 

urbana miljö, visande de vardagliga och bruksrelaterade arkitek-

toniska skapelser som hittills inte hade uppmärksammats. Med 

Okas egna ord, är serien tänkt som en handbok för arkitekter i 



Jüri Okas 
Concise Dictionary of Modern Architecture (1974-1986)
Diabilder



sina processer: de närmast självklara och vardagliga strukturerna 

med sina “fel” kan utgöra grunden för en arkitekts arbete och 

därmed omdefiniera hur man uppfattar yrkeskunnighet inom 

arkitekturen. Man skulle kunna jämföra Uppslagsboken med 

västerländsk nyavantgardistisk konst, där industriella former an-

vändes i 1970-talets konceptfoto, eller med tidens framväxande 

diskussioner om postmodern arkitektur. Men serien kan också 

uppfattas som insamlingen av ett antal teman som vuxit fram 

lokalt, som bevis på årtiondets radikala miljöomvandlingar.

KOSTAS BOGDANAS

Kostas Bogdanas verk är resultatet av stor dos omsorgsfull 

eftertänksamhet. Han utmanar konstvärldens invecklade in-

bördes förhållanden och dess funktionella mekanismer, ofta 

genom att vända saker ut och in, skruva till det förväntade, 

utmana sin egen konstnärsroll och den traditionella konstin-

stitutionens auktoritet. Bogdanas uttalande Aš meninkas, I am 

an artist (i verket med samma namn) på vykort som spreds på 

Vilnius konstscen, är mindre ett tillkännagivande än ett ifrå-

gasättande av konstnärens legitimitet. Bogdanas kan placeras i 

en performance-tradition, där användandet av den egna krop-

pen i tillfälliga verk blir politiskt motstånd, tillsammans med 

konstnärer som till exempel tjecken Jiří  Kovanda med sina 

näst intill osynliga men poetiska aktioner, eller kroaten Mladen 

Stilinović, som dokumenterade sig själv i sömnens olika stadier, 

i ett verk med det medvetna namnet Artist At Work.



Bogdanas utmanar konstnärens värde genom att skapa i det 

närmaste absurda eller utsatta situationer. I Present Tense erbju-

der han sig att utföra hem-renoveringar åt en medborgare som 

verkligen skulle behöva lite hjälp. Tanken att “göra” konst ge-

nom att devaluera dess status som konst, eller med hans egna 

ord, paradoxalt genom att “döda” dess upphov, födde hans verk 

Making the Art Work. Vad innebär det att skapa flyktiga konst-

verk i kapitalismens marknadsinriktade kultur, där konstnären 

måste framställa nyskapande, hisnande “handelsvaror” att sälja 

i dagens politiska konstekonomi?

MARGE MONKO

Marge Monko är en fotograf och videokonstnär som sedan 2006 

utforskat avbildningar av kvinnor, och frågor om könsbestämt 

arbete i ett ekonomiskt och politiskt sammanhang statt i föränd-

ring. Hennes arbete inbegriper både dokumentära och konstru-

erade delar, resulterande i fotografiska verk, ompresentationer 

av arkivinslag men också korta spelfilmer. 2008 dokumenterade 

hon textilfabriken Kreenholm i Narva, som vid uppförandet 

1857 var en av de största i sitt slag (med 12 000 anställda), men 

som i dag står tom och övergiven. Interaktion med den rumsliga 

och arkitektoniska miljön spelar en viktig roll i hennes verk.

Videoprojektet Röd gryning (Punane Koit), dokumenterar hur 

man i en konsthandling, på taket till en trikåfabrik i Tallinn, åt-

eruppsätter bokstäverna till fabrikens namn från Sovjet-tiden 

– Punane Koit. Fabriken, uppförd 1933, ligger på en framträ-



Marge Monko
Installation view of Red Dawn (2013)

HD-video med ljud, 4:10 min
foto: Anu Vahtra



dande plats i staden mellan hamnen, den gamla stadskärnan 

och järnvägsstationen. Trots att fabriken - där majoriteten av 

arbetsstyrkan bestod av kvinnor – i dag har ett annat namn, 

fanns fortfarande metallställningen från Sovjet-dagarna kvar 

på taket, möjliggörande för konstnären och hennes grupp att 

enkelt fästa bokstäverna där de en gång suttit. Arbetet blickar 

tillbaka på Monkos intresse för arbetsvillkor och dagens brist 

på debatt om det i Estland, eftersom ämnet fortfarande är stig-

matiserat sedan Sovjet-tiden. Även om man skulle kunna ta 

interventionen för Sovjet-nostalgi, antyder upphovsmannens 

fokus något annat – ifrågasättande möjligheten till en utopi 

knuten till den här sortens paroller. Med upphovsmannens 

egna ord: “Trots dess inneboende referens till kommunismen, 

alluderar namnet även på en mindre synlig poetik – hopp, 

drömmar om en bättre framtid, och en ny början.”

RONJA YU

Den svenska filmaren Ronja Yu, som föddes i Peking, arbetar 

bland annat med frågor som berör sociopolitiska förändringar, 

i synnerhet i Kina, genom att filma betydelsefulla men glömda 

händelser. I Godnatt Beijing, till exempel, tittar hon på kon-

sekvenserna för alla de människor som efter sommarolympi-

aden 2008 går en osäker framtid till mötes, efter att ha förlorat 

sina hem såväl som delar av hemstadens historia. Yus dubbla 

nationaliteter hjälper henne att förhålla sig till bägge kulturer 

och att nysta i dessas hoptrasslade sammanstötningar på globali-

seringens obevekligt enkelriktade väg.



Dokumentären Kineserna kommer återger den närmast osan-

nolika berättelsen om den så kallade Fanerdun-skandalen 

och de storskaliga nyinvesteringarna i Kalmar. De gamla fab-

rikerna i Kalmar, där tillverkningen av Volvo-bilar, tåg och 

godis försett generationer med arbete, stängdes och övergavs 

på grund av förändringar orsakade av den nya globaliserade 

ekonomin, till stora delar motsvarande radiofabriken i Rigas 

öde (se Eléonore de Montesquious verk Radiotehnika). Allt 

ledande till massarbetslöshet och stor vilsenhet. Så anländer 

räddaren till Kalmar, erbjudande gränslös kapitalism, ironiskt 

nog från Kina. Filmen visar hur politikerna rullar ut röda mat-

tan och glatt låter sig fotograferas när de skakar hand med de 

kinesiska affärsmännen. Men allt visar sig vara byggt på sand, 

affärsmännen slutar svara på telefonen, och till slut är det 

bara indrivningsföretagen som vägrar ge upp. Åter lämnades 

byggnaderna tomma, nedgångna och vandaliserade, som tysta 

monument över en kortsiktig kapitalism.Kineserna kommer 

förser oss med ett lokalt exempel på situationen i efterindus-

trialismens svenska städer, och förändringarna de fortsätter 

att genomgå.



Daria Melnikova
Dashing Lines and Forming Heaps:
The Box
2011
Kartong, lim
25 x 40 x 17 cm
Med konstnärens tillstånd

Daria Melnikova
Dashing Lines and Forming Heaps:
Ø=5mm 
2011
Papper, trä, cement, metall, polyuretan, 
gipsskiva, kuvert, linjal, nyckel, 
100 x 60 x 70 cm 
Med konstnärens tillstånd

Daria Melnikova
Dashing Lines and Forming Heaps:
Dust and Snow
2011
Metallstång, luffarslöjd, damm
10 x 80 cm 
Med konstnärens tillstånd

Daria Melnikova
Dashing Lines and Forming Heaps:
Millimeter Distance from A to B at a Set 
Magnification                 
2010
Silkscreentryck
60 x 65 cm
Med konstnärens tillstånd

Daria Melnikova
Dashing Lines and Forming Heaps:
Graph Paper
2011
Silkscreentryck
60 x 65 cm
Med konstnärens tillstånd

Egle Budvytyte
Choreography for the Running Male
15 november
Performance-föreställning på allmän 
plats i Kalmar

Egle Budvytyte
Leap
2009
HD-video, 05:50
Med konstnärens tillstånd

VERKLISTA FÖR  
UTSTÄLLNINGEN PRESENT TENSE



Eléonore de Montesquiou
Radiotehnika
2011 
HD-video, s/v, ljud, 18:50
Format: 16:9
Musik: Phonic Psychomimesis
Med konstnärens tillstånd

Eléonore de Montesquiou
Dasha
2008 
DV-video, s/v, ljud, 19:47
Format: 4:3
Med konstnärens tillstånd
 
Flo Kasearu, Andra Aaloe, Aet Ader 
(b210), Grete Soosalu (b210)
Artificial Queue 
2014
Återuppförande i Kalmar
29 november, 14.00.

Johnson and Johnson
If I Were a Rich Man
2010 
HD-video, färg, ljud, 5:22
Med konstnärens tillstånd

Juozas Laivys
Tryck-drag 2014
2014
Dörrskyltar
Vinyl
Varierande mått
Med konstnärens tillstånd

Jüri Okas
Att färglägga elefanten
1971
8 mm, digitalöverförd
17:00
Med konstnärens tillstånd

Kostas Bogdanas
Making the Art Work 
2014
Aktion i november
Med konstnärens tillstånd

Marge Monko
Röd gryning (Punane koit)
2013 
HD-video, färg, ljud, 4:10
Med konstnärens tillstånd

Ronja Yu
Kineserna kommer
2010
HD-film, färg, ljud, 58:00
Copyright Ronja Film



Jüri Okas
Kort uppslagsbok över samtida arkitektur 
1974-1986; 1995, 2009
319 diabilder
Med konstnärens tillstånd

Jüri Okas
Kort uppslagsbok över samtida arkitektur 
1974-1986
Katalog
1995

Sirje Runge 
Förslag för omformning av områden i 
centrala Tallinn
Examensarbete, Estlands konstakademi
1975
Gouache på kartong 100 x 100 cm
Reproducerad som diabilder, i bildvisare
Copyright Estlands arkitekturmuseum

Sirje Runge
En ny miljö i Tallinn
Text tillhörande examensarbete
1975
Copyright Estlands arkitekturmuseum

Vilen Künnapu, Juhan Viiding
A Proposal – Sirp ja Vasar 
1 september 1972
Textfaksimil och översättning,
(Ett upprop för en “färgkampanj” 
publicerad i den främsta veckobaserade 
kulturtidskriften i sovjetiska Estland.)

Emissionist-gruppen: 
(Māris Ārgalis, Jānis Borgs, Valdis 
Celms, Kārlis Kalsers, Kirils Šmeļkovs) 
Bizarred Riga
1978
Digitaltryck från fotomontage. 
Copyright LCCA, Latvian Centre for 
Contemporary Art och Valdis Celms 

Eléonore de Montesquiou
Gazette: Radiotehnika
2011
Rysk text med engelsk  
och lettisk översättning
Producerad av LCCA, Latvian Centre for 
Contemporary Art, Transat Video Caen 
och Centre Culturel Français i Riga.
S/v, 32 sidor, 42 x 30 cm

VERK OCH MATERIAL  
I  LÄSHÖRNORNA



Arkitektkontor b210
Aet Ader, Kadri Klementi, Karin Tõugu, 
Mari Hunt, Mikk Meelak 
Portfolio med valda projekt:
The Pool installation, 2010,  
Linnahall, Tallinn.
Culture Chicken, 2012, Culture 
Cauldrons innergård, Tallinn.
Audio Tour, Kadri Klementi, 2012, 
Roosikrantsi-gatan, Tallinn.
Installation O, 2011, Tallinn, Kabli, St. 
Petersburg, Moskva, Helsingfors, Tartu.
Friendly Match: Ping-pong table 
project. 2012. Lasnamäe, Tallinn.

Flo Kasearu, Aet Ader (b210), Andra 
Aaloe, Grete Soosalu (b210)
Dokumentation från Artificial Queue. “It 
is a piece of cake to assemble a queue!”
2010 
Tallinns konsthall, Vabaduse-torget.
Video, 9:00

Survival Kit Magazine.
Samtida konstfestival
#6 Utopian City
2014
Producerad av: LCCA Latvian Centre 
for Contemporary Art

K-Lab/ Indrė Ruseckaitė, Julija 
Reklaitė, Mindaugas Reklaitis, Norbert 
Tukaj, Aušra Černauskienė, Ieva 
Cicėnaitė, Matas Šiupšinskas
Karoliniškės Architecture Laboratory
2013
Lådor innehållande: kartor över turer, 
fotografier, mosaik-pixlar, K-Lab 
Archzine.  
Vilnius

Kavakava Architects/
Siiri Vallner, Indrek Peil, Heidi Urb
Tallinns midja. En konceptpromenad 
2005
Fotografier, karta, trälinjal
Tallinn

Kavakava Architects/
Siiri Vallner, Indrek Peil
Piren
2011 
Fotografier, ritningar och projektskisser
Kalarand, Tallinn, Estland

Kostas Bogdanas 
Making the Art Work
Annons om projektet
November 2014 
Kalmar.



Aet Ader 
* 1985 Estonia,  
lives and works in Tallinn 
www.b210.ee

Andra Aaloe 
* 1985 Estonia,  
lives and works in Tallinn

Daria Melnikova 
* 1984 Riga, Latvia,  
lives and works in Riga 
www.dariamelnikova.com

Egle Budvytyte 
* 1982, Lithuania, lives in  
Brussels and Amsterdam 
www.eglebudvytyte.l

Eléonore de Montesquiou 
* 1970 Paris, France,  
lives in Berlin and Tallinn 
eleonoredemontesquiou.blogspot.com.ar

Flo Kasearu 
* 1985 Pärnu, Estonia,  
lives and works in Tallinn 
www.flokasearu.eu 

Grete Soosalu 
* 1985 Estonia,  
lives and works in Zürich 
www.b210.ee

Johnson and Johnson 
www.cca.ee/en/artists/johnson-and-johnson 
Indrek Köster 
* 1970 Estonia,  
lives and works in Tallinn 
Taavi Talve 
* 1970 Estonia,  
lives and works in Tallinn 

Juozas Laivys 
* 1976 Lithuania,  
lives and works in Narvaišiai, Lithuania

Jüri Okas 
* 1950 Estonia,  
lives and works in Tallinn  
www.abol.ee

Kostas Bogdanas 
* 1961 Lithuania,  
lives and works in Vilnius

Marge Monko 
* 1976 Estonia,  
lives and works in Tallinn and Ghent 
www.margemonko.com

Ronja Yu 
* Beijing,  
lives and works in Stockholm 
www.ronjafilm.se

BIOGRAFI



TACK TILL

Anders Kreuger, curator  
M HKA, the Museum of  
Contemporary Art Antwerp,  
founding director of the Nordic 
Council of Minsters Information Office 
in Vilnius (from 1991 to 1995). 

Simon Rees, director 
Govett-Brewster Art Gallery/Len Lye 
Centre, New Plymouth, New Zealand. 
Formerly he was the head of  
exhibitions at CAC, Vilnius.

Karin Laansoo, director 
Estonian Contemporary Art  
Development Center

Kadri Laas, Project Manager 
Estonian Contemporary Art  
Development Center

Valentinas Klimasauskas  
at the CAC Contemporary  
Art Centre, Villnius

Dovile Tumpyte at the Information 
Center at the National Gallery of Art

Zane Onckule Kim 
Contemporary Art Centre

Ieva Astahovska / Solvita Krese LCCA 
Latvian Center for Contemporary Art

Reimo Võsa-Tangsoo,  
Department of Photography,  
Estonian Academy of Arts

Rebeka Põldsam,  
Center for Contemporary Arts, Estonia

Saulė Mažeikaitė, cultural attaché 
at Embassy of Lithuania in Stockholm

Martin Jasper,  
Jasper Architects and Associates

Jan Teeland, English proof reading

Nils Florby, Proof reading  
and translating

Performers: Gustav Olsson,  
Henric Cederskog, Jack Pil,  
Göran Holm, Lucien Garin,  
Linus Moberg, Nemanja Petronijevic, 
Stefan Rohdin and Torbjörn Andersson



Kalmar konstmuseum

Du behöver inte förstå. 

Om du blev berörd av det du såg —
Ta med dina vänner på en guidad visning 
valfri söndag 13.00.

Om du uppskattade det du såg —
Köp ett årskort för 200 kr så blir du 
samtidigt medlem i Kalmar konstförening 
och får förhandsinformation om museets 
utställningar och arrangemang.

Om du gillade det du såg —
Bli medlem i vår Facebook-grupp för att se 
det som vi bara publicerar där.

Om du älskade det du såg —
Bli ständig medlem i Kalmar konstförening.

Om du vill veta mer —
Fråga oss eller gå in på  
www.kalmarkonstmuseum.se


