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Falu Konstgrafiska Verkstad: Sofie Berg. Lars Tors. Ylva 
Nyblom, Hilda Lindris, Nova Juneholm 

CODEartgroup Cacak - Serbien: Lela Tomasevic, Snezana 
Pesic, Aleksandra Cosic-Marinkovic, Jovana Cosic, Dragan 
Dobrosavljevic, Vojislav Nedeljkovic

Konstakademin Split - Kroatien: Luciana Skabar, Jana 
Bonacic, Maja Zemunik-Muzinic

TAC.KAartgroup Prijedor - Bosnien och Hercegovina:
Mladen Bundalo, Miroslav Drljaca
	
Maja Sofranac - Podgorica Montenegro

Konstgrafiska Verkstad Zakho, Kurdistan, Iraq 
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Sedan 1997 pågår ett projekt Vägskäl i Leksand, en mötesplats 
för konstskapare från olika delar av världen med utställningar, 
workshops och kulturaftnar med film, dans, föredrag, musik 
och poesi. Projektet är ett samarbete mellan Leksands kom-
mun Kultur- och Fritidsförvaltning, Leksands Folkhögskola och 
Konstkonsulenten - Landstinget Dalarna.

Projektets syfte är att exponera olikartade, nya konstriktningar, 
lokalt och internationellt och att bygga broar mellan olika tra-
ditioner och låta olika genrer berika varandra. Samtidigt vill vi 
öppna publikens ögon för mångfalden i konsten och göra Lek-
sand, Kulturhuset och Folkhögskolan till en levande mötesplats 
under några veckor. 

Fred och framtid byggs genom kulturella möten och kontakter 
från människa till människa, över kulturella och etniska gränser, 
inte genom bomber, krig och utsvältning.
	
Årets tema är UNG GRAFIK. Till konstmöte i Leksands har vi bju-
dit in unga grafiker från Falun, Zakho - Iraq, Split - Kroatien, Cacak 
- Serbien, Prijedor - Bosnien och Hercegovina och Podgorica -
 Montenegro.
Kommissarier : Dag Franzén och Jovica Marceta

Konstutställning - Kulturmöte i Leksand
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CROSSROADS 2009 Art Exhibition – Cultural meeting in  
Leksand

For eleven years in a row, the project “Crossroads” is taking place 
in Leksand. It is a meeting place for artists from different parts 
of the world incorporating exhibitions, workshops and cultural 
evenings with film, dancing, lectures, music and poetry.It is an art 
project between the cultural department of the local authorities 
in Leksand,  Folkhögskola (folk high school) and Consultant of Fine 
Arts in Dalarna.

The aim of the project is to give exposure to various, new mo-
vements in art, locally and internationally. Also to build bridges 
between different traditions and let varying genres enrich each 
another. At the same time, we wish to open the eyes of the general 
public for the variety of the arts and to turn Leksand, Kulturhuset 
and Folkhögskolan into living meeting places for a few weeks. 

Peace and future are built through cultural encounters and contacts 
man to man, across cultural and ethnical borders, not by bombs, 
war and starvation.
This year´s theme is Young Graphic, meeting and exchange  with 
Graphic centres of Falun/Sweden, Zakho/Kurdistan,Iraq, Split/Croatia,	
Cacak/Serbia, Prijedor/Bosnia  and Podgorica/Montenegro.

Curators:  Dag Franzén and Jovica Marceta
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Falu Konstgrafiska Verkstad: 
Sofie Berg. Lars Tors. Ylva Nyblom, Hilda Lindris, Nova Juneholm 
e-mail modhir@gmail.com









CODEartgroup Cacak - Serbien: Lela Tomasevic, Snezana Pesic, Aleksandra 
Cosic-Marinkovic, Jovana Cosic, Dragan Dobrosavljevic, Vojislav Nedeljkovic
e-mail contact@codeartgroup.info













Konstakademin Split - Kroatien: Maja Zemunik-Muzinic, Jana Bonacic, 
Luciana Skabar, e-mail maja--@live.com, zuzzulina@gmail.com, lucianaskabar@yahoo.co.uk







TAC.KAartgroup Prijedor - Bosnien och Hercegovina:
Mladen Bundalo, Miroslav Drljaca, e-mail miroslavdrljaca@yahoo.com



Maja Sofranac - Podgorica Montenegro, 
www.facebook.com/people/Maja-Sofranac/1021554699 





Konstgrafiska Verkstad Zakho, Kurdistan, Iraq
email a.sami@hotmail.com







Leksands
Kulturhus
17/10 - 14/11


