
Digital utställning

Minnesportar

Projektet Experimentellt kulturarv Öland ny nivå, visar en digital utställning på temat Minnesportar. 

Deltagare i digitala utställningen Minnesportar är 22 konstnärer och forskare.

Utställningen öppnar 13 juli och pågår till 1 november.

Utställningen Minnesportar finner du via; www.experimentalheritageexhibition.com  

Vernissage äger rum den 13 juli kl. 19.00 med presentation och samtal via Zoom adressen;

 https://lnu-se.zoom.us/j/7456694892

Vid två tillfällen, den 1 september och den 1 oktober planeras utveckling av utställningen.

Utställningen Minnesportar är en bred digital presentation som med många olika uttryck och format 
visar vad Experimentellt Kulturarv arbetar med, såväl lokalt som internationellt. Här visas 
gestaltningar och utforskningar som berättar om platser och artefakter på Öland, Irland, Kivik och 
Israel. 

Här möts de långa tidsperspektiven, olika samspel mellan platser, det förflutna, nuet och glimtar av 
en framtid. Som exempel kan nämnas musik och poesi vid Sandby borg, bild, skulptur, poesi och 
musik vid Dröstorps ödeby, foto och film kring kommunikationer mellan Irland och Skandinavien över
lång tid och hästens roll i kultur och landskap. 

Färg och textilier berättar om ett döende hav, kroppar och vattenritualer möts, textila trådar berättar
om livets struktur, teckning utforskas som utgrävning, förvildade badkar dyker upp och mycket, 
mycket mer.

Experimentellt Kulturarv är ett forskningsfält som vi utvecklar tillsammans i nära samverkan mellan 
arkeologer, kultur- och kulturarvsarbetare och konstnärer. Experimentellt Kulturarv handlar om att 
uttolka dåtiden och dess roll i vår egen samtid, dvs. den roll dåtiden spelar för oss här och nu. 
Utgångspunkten för Experimentellt Kulturarv är nu och hur den tidsanda som omger oss påverkar vår
relation till då. Detta leder till att kulturarv, istället för att vara något statiskt och en gång för alla 
givet, blir dynamiskt och föränderligt, något vi kontinuerligt kan ta ställning till på nya sätt. Läs mer 
på www.experimentelltkulturarv.se 

Experimentellt Kulturarv Öland har funnits som nätverk sedan 2014. Ett stort forskningsprojekt har 
genomförts: Experimentellt kulturarv och entreprenörskap.  Nätverket har samarbete med Kiviks 
museum, med Ölands museum Himmelsberga, med Kalmar konstmuseum samt har genomfört ett 
flertal egna utställningar.

Sedan 2018 samarbetar arkeologer och konstnärer från Sverige och Irland i det internationella 
forskningsprojektet Karum-Creevagh Swedish-Irish Experimental Heritage Explorations. Läs mer på 
projektets engelska hemsida: www.experimentalheritage.com 
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Från nätverket Experimentellt Kulturarv Öland medverkar:

Anna Karin Andersson, Frances Gill, Bodil Petersson, Anne Hamrin Simonsson, Bodil Magnusson, 
Hans Gurstad Nilsson, Cissi Svärdström, Eija Virtiainen, Anita Andersson, Birgitta Ridderstedt, Walle 
Dickson

Dessutom medverkar projekt Öland 2050 med Cornelius Holtorf, arkeolog vid Linnéuniversitetet och 
Emma Rydnér, världsarvssamordnare i Mörbylånga kommun.

Från Kivik medverkar: Echi Åberg och Elisabeth Malmström

Från Irland medverkar: Danny Burke, Patricia McKenna, Maria Kerin, Michael Walsh, Deirdre Carr, 
Rachel Sweeney, Mary Nunan och Ros O´Maolduin.

Samarbeten presenters av: Hans Gurstad Nilsson och Patricia McKenna, Hans Gurstad Nilsson och 
Cissi Svärdström, Danny Burke och Bodil Petersson, Anne Hamrin Simonsson och Patricia McKenna, 
Maria Kerin och Rachel Sweeney, Mary Nunan och Ros O´Maolduin.

För mer information kontakta: Bodil Petersson, arkeolog vid Linnéuniversitet. Mail: 
bodil.petersson@lnu.se och Anne Hamrin Simonsson, konstnär. Mail: annehsimonsson@gmail.com 

Arrangör är projektet Experimentellt Kulturarv Öland ny nivå, med stöd av Mörbylånga kommun, 
Linnéuniversitetet, region Kalmar och Ölands museum Himmelsberga 
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