
 
Vägskäl – Konstutställning kulturmöte I Leksand 
8 okt- 12 nov 2016 
Samarbete med Konst i Dalarna 
 
Program och visningar 
 
6/10 to kl 18.00 – föredrag med konstnären Lena Stenberg, BOMO konsthall, 
Sveatorget 1 i Borlänge, KiD, BOMO och Vägskäl 2016 
 
8/10 – 12/11 Vägskäl 2016 TRANSITION - (förflyttningar, den rörliga 
människan) vernissage 8/10 Lör kl 12 
 
11/10 Tis. kl 13 Vägskäl 2016  Jovica Marceta guidar utställningen 
 
 
 15/10 Lör 11- 16   Seminarium: TRANSITION - Samtal och möten som 
förändrande händelser 
  
Program: 
 11.00-12.30 Filmvisning och Konstnärssamtal  
Magdalena Dziurlikowskas tre filmer Mother of Pearl, Porcelain 
Princess och Polish Palace visas och konstnären berättar om filmerna. 
Plats: Hörsalen 
  
12.30-13.30 Paus för Lunch 
 
13.30-14.00 Guidad visning av utställningen.  
Lina Sofia Lundin, konstnär, curator för utställningen och projektledare för 
Transition och KiD Nätverk. 
 
14.00 Konstnärsamtal  
Modhir Ahmed berättar om sitt konstnärskap och om sin bakgrund.  
Plats: Hörsalen 
  
14.30 Presentation av projekten KiD Nätverk och Sida vid Sida 
Lina Sofia Lundin, konstnär, curator för utställningen och projektledare. 
  
14.50 Fika  
  
15.10 Panelsamtal  
  



På vilka vis är- eller kan konsten vara en förändrande kraft i samhället? 
Kan konsten vara integrerande? I så fall hur, på vilka villkor och varför? 
Kan konsten ha en motsatt verkan? Måste den ha ett tydligt förannonserat 
ärende för att anses värdefull i dessa sammanhang? Vilken roll kan den 
konst spela som inte uttalat skapats i ett integrationssyfte? 
  
Magdalena Dziurlikowska, Modhir Ahmed, Lina Sofia Lundin 
Moderator: Johanna Hästö  
  
 
 
Korta beskrivningar av Deltagare: 
  
Magdalena Dziurlikowska, f. 1975 i Warszawa, idag bosatt i Stockholm, är en 
svensk konstnär som arbetar med bl.a. video, foto och text. Hon är även verksam 
som konstkritiker och är gästlärare på olika konsthögskolor. Hennes tre filmer 
Mother of Pearl, Porcelain Princess och Polish Palace visas i utställningen, 
samt även vid en screening i hörsalen under seminariet. 
  
Modhir Ahmed, f. 1956 i Bagdad, är en irakisk-svensk konstnär och grafiker 
som bor och är verksam i Falun. Han är föreståndare för Falu konstgrafiska 
verkstad (FKV) och sitter i juryn för två polska grafiktriennaler. 
  
Lina Sofia Lundin, f. 1984, i Falun är en svensk konstnär som arbetar med 
hållbarhetsundersökande och sociala konstprojekt, ofta med utgångspunkt i 
textil. Lina Sofia är en av initiativtagarna till Transition och KiD Nätverk. Hon 
är projektledare för båda projekten och har curerat utställningen. Lina Sofia är 
numera bosatt utanför Falun. 
  
Johanna Hästö, f. 1984, i Säter, är en svensk konstnär som arbetar med bl.a. 
teckning, performance, text och video. Hennes verk Hästö landhöjning: Här är 
vi nu visas i utställningen. Hon är även moderator för seminariet. 
 
15/10 lö kl 13.00 - 15.00 – vernissage av satellitutställning med Hållams Linnea 
Henriksson, Ludvika Konsthall, Folkets Hus Foaje, Carlavägen 24 
 
 
 
20/10 Tor. kl 13 Vägskäl 2016  Lina Sofia Lundin, curator, guidar utställningen 
 
22/10 lö kl 13.00 – 14.30 – konstnärssamtal med Hållams Linnea Henriksson, 
leds av Johanna Hästö, på Ludvika Konsthall, Folkets Hus Foaje, Carlavägen 24 
 



 
27/10 Tor.  kl 13 Vägskäl 2016 - videoprogram med tema ”Att hitta hem”, De 
andras perspektiv,  med Jovica Marceta 
 
 
29/10 Lör 11-14  Vägskäl 2016 - Workshop - Förändring i lera 
Kom och undersök lerans möjligheter att fånga en rörelse i en människokropp. 
Hur skapas en hand eller ett ben? Och vad kan de berätta för oss? Skulptörerna 
Thamer Al Zaidi och Gabriel Jonsson på plats. I ett konstresidens under 
sommaren har de arbetat sida vid sida för att skapa ett varsitt konstverk till 
utställningen. Workshopen genomförs på Arabiska/Engelska/Svenska 
 
 
Okt-Nov  Dramapedagog  Maja W Lefvert har kontakt med skolorna och bjuder 
in till interaktiva visningar. Tanken är att testa sina åsikter och värderingar kring 
samhällets förutsättningar då människor från olika delar av världen ska 
integreras i vårt gemensamma samhälle. Vad innebär det för oss alla? 
 
 
1/11 Tis. kl 13 Vägskäl 2016  Jovica Marceta guidar utställningen 
 
8/11 kl 13 Vägskäl 2016  Lina Sofia Lundin, curator,  guidar utställningen 
 


