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Bie biennal är ett rum för
samtida konst och litteratur
med centrum i ett sädesmagasin
i Bie strax utanför Katrineholm.
För hundra år sedan kom folk
från hela Europa till byn för att
dricka brunn i det som då hette
Augustenbad. Idag finns rester
av brunnsparken kvar där delar
av biennalen utspelar sig.
Vår huvudsakliga verksamhet är
konstbiennalen varannan
sommar, men vi har också
författarsamtal, seminarier, artist
talks och performances som vi
valt att kalla Salong.
Första upplagan av Bie biennal
2016 presenterade konstnärer
som alla är verksamma internationellt, men som helt eller delvis
har Sörmland som bas. De är
dessutom våra vänner, vilket har
varit förutsättningen för att vi
skulle våga oss på detta för oss
riskfyllda projekt. Ett av uppdragen som konstnärerna har, är att
efter avslutad biennal bjuda in
varsin konstnär till nästa års
biennal. Tanken är att biennalen
ska gestalta en förgrening, som
vi som konstnärliga ledare vare
sig kan eller vill ha fullständig
kontroll över.
2022 års biennal är dock ett
undantag. Konstnären Ann Edholm och författaren och konstteoretikern Tom Sandqvist svarar
för konceptet och står samtidigt
för urvalet av konstnärer.

Det finns en strömning inom
litteratur och bildkonst med
rötter tillbaka till åtminstone
medeltida exegetik och judisk
mystik som skyr det symboliska, föreställningen om ett
djup i en bild eller en text, och
i stället lyfter fram det konkreta: ytan, byggstenen, bokstaven, färgen, och som därmed
underminerar maktspråk och
ideologi.
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Det våta
språket
Vernissage med program
Lördagen den 2 juli kl 13–17
Öppettider:
3–17 juli tors. till sön. kl. 12–18
7–21 augusti tors. till sön. kl. 12–18
Under vernissagedagen kommer
författarna Petra Mölstad, Johannes Heldén och Fredrik Nyberg,
samt konstnärerna Dave Allen/
Thomas Elovsson och Leif Holmstrand att uppföra textgestaltningar
och performances i magasinet.

Sin kanske mest extrema form
tog sig denna strömning under
tidigt 1900-tal med dadaismen
som ofta förnekade all mening:
”Ordet vill jag ha där det upphör och där det börjar.” skriver
den tyske författaren och dadaisten Hugo Ball 1916. Konsten
och litteraturen skulle bygga
upp och riva ned med en och
samma rörelse. ”Tanken skapas
i munnen” skriver den rumänske
dadakonstnären Tristan Tzara i
ett försvar för den improviserade ljuddikten som föds i ögonblicket, i munnen och talorganen, ett vått språk.
Om man delar uppfattningen
att skriften med dess alfabetiska tecken, interpunktion och
syntax torrlägger språkets beroende av den muntliga traderingen, den orala framstötningen,
skulle man kunna säga att den
upplösta skriften vänder åter till
kroppen och kroppsvätskorna
som språkets grundförutsätt-

ning. Om man dessutom menar att skriften ”könar” språket
kring det som har kallats den
falliska ordningens permanens
och maktanspråk, ligger det
nära till hands att föreslå den
destabiliserade skriften – det
”våta” språket – som en
möjlighet till en annan ordning
bortom de traditionella, kring
de biologiska könsskillnaderna
roterande dikotomierna, ett
språk hinsides som skulle kunna
kallas det sant poetiska språket,
språket som blottar sina egna
bristningar, glidningar, öppningar
och ”våta” mellanrum.
Tredje upplagan av Bie biennal
vill ge utrymme för konstnärer
och författare som idag förvaltar denna icke-hierarkiska och
lekfullt bråkiga tradition. Som
vanligt vill Bie biennal vara en
plats där konst och litteratur
möts och samverkar, där författare uppmuntras att ge sina ord
konstnärlig gestalt och konstnärer uppmanas att tänka kring
bild och form i termer av text
och ord. Sju konstnärer (Dave
Allen, Rebecca Digby, Leif
Holmstrand, Zsuzsanna Larsson
Gilice, Kristina Matousch, Anna
Karin Rasmusson och Magnus
Wallin) deltar med verk uppförda
i eller omkring Bie biennals sädesmagasin i hjärtat av den gamla brunnsorten Bie i Sörmland.

Naken

Bie biennals salonger 2022
21 maj, kl. 15.00
Litteraturkritikern Sara Abdollahi och
författaren Johan Jönson samtalar med
Lars Hermansson.
4 juni, kl. 15.00
Författarna Malin Isaksson och Maria
Zennström samtalar med Lars Hermansson.
20 augusti, kl 15.00
Konstnärerna Julia Peirone och Kristina
Matousch samtalar med författaren och
konstvetaren Tom Sandqvist.
Tema naken knyter an till förra årets
reflektioner på Bie biennals salonger kring
förhållandet mellan det vackra och det fula.
I engelskan finns en tydlig distinktion mellan
naked och nude, där det senare står för den
i själva verket påklädda nakenheten
– i betydelsen nakenmodell – medan det
förra associerar till den blottlagda, avklädda, rent sinnliga nakenheten. Om
nakenmodellen i ateljén leder tankarna
till den klassiska skönheten i det traditionella västerländska, i grunden patriarkala,
normsystemet, kan nakenheten i den andra
betydelsen sägas bryta mot denna norm
t.ex. genom sin närhet till den medeltida
karnevalens groteska kropp, den flytande,
flödande, gränsöverskridande kroppen som
förnekar given genustillhörighet.
Vi vill undersöka om denna motsättning går
att hitta i samtida konst, litteratur och musik
genom närläsning av samtida texter, bilder
och toner.
Årets biennal stöds av Katrineholms kommun, Statens Kulturråd,
Svenska akademien, Längmanska kulturfonden

biebiennal.se

