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Död historia kan sägas representeras av objekt; artefakter och dokument. Levan-
de historia av handlingar, gester och beteenden – av olika praktiker – som lämnas 
över från människa till människa, från generation till generation. Konstnärers 
försök och experiment med att ”återeffektuera” det förflutna i nuet har en lik-
nande förmåga att väcka liv i historia.

Till nummer 3 av tidskriften VIS – “History Now”– sökte vi just expositioner* där 
konstnärlig praktik framkallar och behandlar historiens manifestationer i nuet. 
I de åtta bidrag som valdes ut finns olika ansatser att på olika sätt försöka att 
återskapa och omläsa det förflutna. Här ges möjligheter att om-tänka snarare än 
att återuppleva historien. Någon eller något agerar i en sådan situation ställföre-
trädare för det förflutna – och en möjlighet skapas för kunskap och inlevelse.

På Historiska Museet presenteras “History Now” – vi möter iscensättningar och 
omtagningar av historiskt material genom performance, dans, film, bildkonst 
och musik. Nedslag i “History Now”-numret görs – inte minst demonstrerar  
Behzad Khosravi-Noori ”själfångar-kameran”, en föregångare till polaroidkame-
ran som hans morfar en gång använde i Teherans arbetarkvarter.

Under kvällen öppnas också dörrarna till utställningen ”History unfolds – en 
reflektion” som presenterar utvalda föremål från museets samlingar men också  
lyfter fram berättelser och perspektiv som tidigare inte varit framträdande.

 *  Expositionen är en presentationsform inom konstnärlig forskning och omfattar 
olika format av produktion, seende, reflektion, dokumentation och presenta-
tion. Formen har blivit viktig inom konstnärlig forskning då den för samman 
text, bild, rörlig bild och ljud.

MAGNUS BÄRTÅS
Redaktör för History Now    
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VIS – Nordic Journal for Artistic Research är en digital tidskrift om konstnärlig 
forskning i Norden. Tidskriften är ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga 
högskola (SKH) och Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Diku. Syftet med 
tidskriften är att fungera som en grundläggande kunskapskälla för alla som vill 
ta del av och fördjupa sig i konstnärlig forskning i Norden. VIS lanserades 9 april 
2018 och “History Now” är det fjärde numret.

Varje nummer av VIS innehåller 5–10 peer-reviewade expositioner och ges ut två 
gånger om året. Samtliga expositioner som presenteras i VIS skapas av konstnä-
rerna själva i ett publiceringsverktyg som finns i Research Catalogue. Research 
Catalogue är en internationell och flermedial databas för konstnärlig forskning 
och drivs av Society for Artistic Research (SAR).
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DAYS IN BETWEENTHE LIFE OF AN ITINERANT  
THROUGH A PINHOLE 

Between 1956 and 1968, the photographer Gholamreza 
Amirbegi captured a wealth of images from around his 

neighborhood in southwestern Tehran. At the time the city 
had just seen a major influx of working-class immigrants 

from the country’s smaller municipalities. By re-narrating 
these materials, which evoke not only particular, local 

memories, but also distinct subaltern histories, this 
overlooked archive tells stories of social change from 

below in contemporary Iran, as seen in the relationships 
of Gholamreza’s subjects to global cinematic images, and 
unconscious colonial memory. By applying a comparative 

historical-material analysis, Khosravi Noori’s aim here 
is to develop a practice based, multi-sited archaeology 
of contemporary history. This approach begins with an 

excavation of the historical materials themselves, in order 
to both discover lost identities in these images, and to 
displace them from sedimented historical positions. In 

doing this, he asks the question: What happens to the past 
from the vantage point of the future?

BIOGRAFI

Behzad Khosravi Nooris praktik omfattar film, installationer och arkivstu-
dier. Han utgår från personliga erfarenheter som används som en språng-
bräda för att etablera ett förhållande mellan personliga minnen och geopo-
litiska skeenden. Khosravi Nooris verk har visats bland annat på Kalmar 
Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Timisoara Biennale, Tensta Konst-
hall; CFF; Marabouparken och Centre of Contemporary Art, Riga. För när-
varande är han doktorand vid Konstfack/KTH Stockholm.

BEHZAD KHOSRAVI NOORI

Conflicts in the Balkans are most often depicted as though 
they had always been there, as if they were geological 
features. For the essay film Days In Between Marianna 

Christofides and her collaborator Bernd Bräunlich 
recursively visited the Balkans between 2011 and 2015, 
at first seeking out littoral borders where the course of 
the boundary remains indefinite. The idea of rivers as 

invisible yet politically instrumental borders was one of 
the initial narrative strands. After having lost their first 
few years worth of audiovisual material, the data being 

unretrievable from a hard drive, they set out anew – only 
to find that the places no longer exist anymore in the 

same way thanks to a ceaseless flux in both topography 
and social fabric. Their approach extended accordingly, 

now focusing on loss, omissions, obfuscation and 
disappearance. The project grows wider as it expands over 
the years in multiple iterations, in a recurring attempt at 
approaching. The constant failure and beginning anew 

within this process become integral parts of the narrative.

BIOGRAFI

Konstnären och filmskaparen Marianna Christofides är uppväxt på Cypern. 
Idag bor och arbetar hon i Berlin. Christofides utforskar frågor om platser 
och de nystan av berättelser som formar dem. Hennes filmiska observationer 
får de rumsliga spåren av så kallat ”långsamt våld” att framträda, liksom de 
prekära levnadsförhållanden som är förknippade med det. Hennes arbeten 
har visats på bland annat Venedigbiennalen, Akademie der Künste, Berlin, 
National Museum of Contemporary Art, Bukarest, och Kunsthalle Bremen.

MARIANNA CHRISTOFIDES

DEMMIN, 
LETTING A CITY SOUND

BIOGRAFI

Mareike Dobewall är doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola. I sin 
forskning ställer hon frågor om ljudets platsbundenhet och intresserar sig 
för dialogen mellan musiker och rumslighet. I sina musikaliska verk arbetar 
hon helt och hållet akustiskt med live-framträdanden – med tonvikten på 
relationen mellan mänskliga kroppar och byggnadskroppar. Dobewall har 
arbetat som regissör för såväl film som teater och opera. Hon har studerat 
scenografi vid Akademi for scenekunst i Norge.

The project Demmin – eine Stadt zum Klingen bringen 
(’Demmin – letting a city sound’) explores the history 

and stories of the German city of Demmin in a dialogue 
between the local choir, Peenechor, and the site of Haus 

Demmin. During a two-week workshop the choir and 
Dobewall explored how to vocalise other stories, of the 
inhabitants of Demmin and the two decaying buildings 

known collectively as Haus Demmin (the ruins of an 
11th century fortress and a former mansion). In a sonic 

dialogue between ageing voices and decaying architecture 
a vocal performance in the open air was created. Stories, 

history and fairy tales took new shape through vocal 
music, and un-listened sound was given presence. The 

site-determined performance allowed for the memory and 
the imagination of the visitors and the participants to rise 

up and become a part of a holistic experience.

MAREIKE DOBEWALL

LINEAGE 

BIOGRAFI

Dansaren Otto Ramstad gör performativa arbeten, videoverk och installa-
tioner för teatrar, gallerier, och museer – men ibland också för helt andra 
sammanhang och miljöer för att åstadkomma kontextspecifika möten. 
Hans senaste arbeten har visats på bland annat Weisman Museum, Minnea-
polis, San Francisco Museum of Modern Art, Dance Place, Washington DC, 
och Marlo Grendhus, Norge. Han har också gjort verk på uppdrag av Lyon 
Opera Ballet och PS122, New York. Lineage kommer att visas på Oslo Inter-
nasjonale Teterfestival i mars 2020. 

The project Lineage draws lines between the learning 
practices of experimental dance and somatic work, 

and personal ‘artistic genealogy’. ‘Artistic genealogy’ 
is a creative process Ramstad has been using to build 
relationships to his Norwegian ancestors and the land 

they inhabited and about which he knew very little. 
Lineage strings together these seemingly separate 

ways of gaining knowledge: official archives and private 
stories, his archive of somatic approaches and attempts 

to research land somatically – to think about what it was 
like to live in a body in rural Norway 100 years ago and 

ask how this effects how we are living in our bodies now. 
This exposition reflects a project that includes a video 

installation, a studio practice, and a performance which 
uses his archive of videos, stories, and movement. Here he 
shares thoughts about how we care for and engage in our 
personal histories and how this engagement changes how 

we are living in our bodies now.

OTTO RAMSTAD

JAG VET HUR 
FOLKHEMMET LUKTAR

BIOGRAFI

I Tina Carlssons verk med historieskrivningar genom det personliga sätts 
det subjektiva i större samhälleliga perspektiv. I avhandlingen  the sky is 
blue  (Akademin Valand, Göteborg 2011) liksom i det pågående projektet  
jag vet hur folkhemmet luktar finns olika lager med parallellas spår och be-
rättelser som upprättar ett kalejdoskopiskt berättande som sällan är entydigt. 
Sedan 2013 arbetar Carlsson som lektor på Konstfacks bildlärarprogram.

jag vet hur folkhemmet luktar är ett interdisciplinärt 
projekt som visar på en mer komplex bild av det 

svenska folkhemmet än den idealisering av folkhemmet 
som i samtidens politiska klimat drivs av framförallt 

extremhögern med det populistiska och rasistiska 
Sverigedemokraterna (SD) i spetsen. Med utgångspunkten 

i konstnärens egen ”folkhemsmarinerade” kropp 
skisseras i expositionen noderna varifrån folkhemmet 

vecklade ut sig, och hur de skapade förutsättningar 
för vissa att känna sig hemma medan andra uteslöts. 

I kartläggningen används fotografisk dokumentation, 
framskrivna minnesbilder från barndomen och ett samtal 
med fadern. Projektet undersöker hur folkhemideologin 

implementerades genom såväl en språklig som en rumslig 
och materiell estetik. De textuella minnesbilderna 
kontextualiseras genom en fotnotsapparatur som i 

expositionen visas i pop-up fönster och fungerar som 
en kommenterande och associerande parallelltext till 

minnesberättelserna.

TINA CARLSSON

ALLVARLIG PERSONLIG 
ÖVERTYGELSE – OM MÄTNINGAR 

AV SAMVETET

BIOGRAFI

Björn Larsson och Carl Johan Erikson har, i sina respektive konstnärskap, 
i ett stort antal konstnärliga projekt genererat alternativa berättelser och 
konstnärliga utsagor om svensk samtidshistoria. De har båda bedrivit ge-
staltande dokumentära projekt under långa tidsperioder där insamling av 
visuella dokument varit förutsättningen för vidare arbete. Båda arbetar som 
lärare på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Denna exposition är en del 
av det konstnärliga forskningsprojektet Vägra Döda – historier om de va-
penfria männen som Larsson och Erikson jobbat med sedan 2013 och som 
resulterat i flera publikationer samt nationella och internationella presen-
tationer och utställningar.

I videoverket Allvarlig personlig övertygelse möter vi två 
grupper av människor som vid olika tillfällen intervjuats 
kring samvete och etik i relation till militärtjänstgöring. 

Den ena gruppen består av äldre män som sökte och 
beviljades vapenfri tjänst under 1970 och 80-talet och som 

ser tillbaka på ett vägval de genomförde i 18-årsåldern. 
Den andra gruppen består av unga människor idag som 
försöker besvara ett antal frågeställningar kring rätten 

att ta någon annans liv. Expositionen är en del av det 
konstnärliga forskningsprojektet Vägra Döda – historier 

om de vapenfria männen. Vår metod inbegriper ett 
montage av ett stort antal röster som samlats in kollektivt 
genom statistiska undersökningar, open-call förfarande, 

genom annonsering i tidningar och på internet, intervjuer 
och sökningar i arkiv.

BJÖRN LARSSON/CARL JOHAN ERIKSON

TELESCOPIC LISTENING

BIOGRAFI

Eivind Buene er komponist of forfatter, bosatt i Oslo. Han har skrevet for en 
rekke europeiske orkestre og ensembler, og har en omfattende diskografi. I 
tillegg til musikk har Buene publisert tre romaner og to essaysamlinger. Han 
er for førsteamanuensis i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.

In contemporary music, the ethos of experimentation and 
new-ness is constantly confronted with a strong historical 

presence. The historical residue in the apparatus of 
production and dissemination can be found in the 

instrumentation, institutions and formats of performance. 
Certain periods in time, like that of post-war modernism 
tried to eviscerate that residue, other periods have seen a 
keen interest in evoking history, for a variety of reasons. 
Eivind Buene’s ongoing project Schubert Lounge probes 
notions of historicity in an explicit way, taking songs of 
Franz Schubert as a starting point for the investigation. 
The work challenges the idea of authenticity in musical 

performance through applying methodologies from 
one layer in time to materials from a different historical 
moment. In the project he tries to create a multi-layered 
experience through a process of ‘telescopic listening’, as 
different modes of interpretation and creation is brought 
into conflict in a staged work for singers, ensemble and 

turntable with recorded sound. 

EIVIND BUENE

MOUVANCE. APPROACHES TO 
RE-ENACTING HISTORICAL MUSIC.

BIOGRAFI

Jostein Gundersen er blokkfløytist og førsteamanuensis ved Universitetet 
i Bergen, Griegakademiet – Institutt for musikk. Han er leder for ensem-
blet Currentes og underviser i historisk improvisasjon ved Hochschule für 
Musik und Theater «Felix Mendelssohn-Bartholdy», Leipzig. Ruben Sverre 
Gjertsen er en eksperimentell komponist, førsteamanuensis i komposisjon 
2015-2018 i Beregen og arbeider nå som organist. Alwynne Pritchard er 
en britisk kunstner og musiker, og medgrunnlegger av teater-kompaniet 
«Neither Nor». 

This exposition presents three approaches to re-enactment 
of medieval musical ideas, as explored through the artistic 
research project Wheels within Wheels. New approaches 
to interactions between performers and composers. The 
research project took place at the University of Bergen, 

Faculty of Art, Music and Design, Grieg Academy  
– Department of Music, from 2015 to 2018 under the 

auspices of the Norwegian Artistic Research Programme. 
The project led to three concerts and a sound installation. 

This exposition presents documentation of the results 
and gives an account of the research materials, tools and 

work methods, as well as discussing ethical and aesthetical 
dimensions of the working processes and the results.

JOSTEIN GUNDERSEN, RUBEN SVERRE GJERTSEN, 
ALWYNNE PRITCHARD


