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Senaste sändningen
Kulturnyheterna · 21 oktober kl 21:34
Trumps advokat
lurad – medverkar i
nya Borat-filmen

#

Den samiske konstnären Anders Sunna berättar om sin medverkan på Venedigbiennalen
2022. Foto: SVT

Frida Boisen:
”Roligt för dem –
mindre roligt för
mig”

#

Sápmi tar över den nordiska
paviljongen vid konstbiennalen i
Venedig 2022
UPPDATERAD 14 OKTOBER 2020 PUBLICERAD 14 OKTOBER 2020

Tipsa Kulturnyheterna

De samiska konstnärerna Anders Sunna, Pauliina Feodoroff och Máret
Ánne Sara kommer att representera Sápmi under den internationella
konstbiennalen i Venedig 2022.

Så här kontaktar du oss!

Office for Contemporary art i Norge (OCA) har huvudansvaret över
utställningarna i den nordiska paviljongen under konstbiennalen i Venedig 2022.
– Det är ett historiskt ögonblick, då det är första gången som den nordiska
paviljongen under konstbiennalen i Venedig enbart kommer att representeras av
samiska konstnärer och första gången som det samiska folket erkänns som en
nation i den internationella konstvärlden, säger Katya García-Antón, direktör för
Office for Contemporary art i Norge (OCA).

”Har en kamplust”

#

1 min

Jakob Hellman är
tillbaka – med låtar om
döden
Släpper första singeln på 31 år •
Snart kommer efterlängtade
uppföljaren

De samiska konstnärerna som ska representera Sápmi är Pauliina Feodoroff från
Keväjärvi i norra Finland, Máret Ánne Sara från Kautokeino i Nordnorge samt
Anders Sunna från Kieksiäisvaara utanför Pajala i Norrbotten. Sunna menar att
det är en viktig och stor konstnärlig händelse att få vara med om.
- Det är viktigt att Sápmi blir mer synligt och att samerna stärks som ett urfolk
och att omvärlden också känner till mer om oss. Alla tre har vi den här
kamplusten, att inte backa tillbaka, utan verkligen ge allt man har och står upp
för sina åsikter, säger Anders Sunna.

Pojkband på börsen: Nu
kan du köpa k-pop-aktier

Symbolisk vändning

K-pop-bandet BTS börsintroduceras
• En av Sydkoreas största exporter

Genom att utse dessa samiska konstnärer för den nordiska paviljongen vill man
fokusera på den samiska rättigheten till självbestämmande och framhäva
konstnärernas förhållande till Sápmi. Direktören för OCA, Katya García-Antón,
menar att det är en symbolisk vändning av kolonialpolitiken som under lång tid
försökt radera samisk och andra urfolks rätt till sin kultur, markrättigheter och
självbestämmande.
– Under dessa utmanande tider är det viktigt att lyfta urfolkens sätt att relatera
till miljön och varandra, säger Katya García-Antón.
OCA – Office for Contemporary art i Norge är en ideell stiftelse som skapades
2001 av de norska kultur- och utrikesministerierna. Syftet är att främja dialog
mellan konstutövare i Norge, inklusive Sápmi, och den internationella
konstscenen och stödja konstnärer i Norge i deras aktiviteter runt om i världen.

VENEDIGBIENNALEN

Dölj

Biennalen som vanligtvis äger rum vart annat år skulle enligt planen ha anordnats 2021,
men har på grund av coronapandemin skjutits upp ett år. Den 59:e
internationella konstbiennalen i Venedig hålls därför under april till november 2022.
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Operasångare i protest
mot 50-gränsen
Manifesterar med sång • Upprop
med över 10 000 underskrifter
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Glück skrämdes av
Nobelbeskedet: ”Trodde
mina vänner skulle hata
mig”
Litteraturpristagaren i exklusiv tvintervju med SVT:s Fouad Youcefi
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! Marie-Louise Niia
Sameradion & SVT Sápmi

! Ann Catrin Stenberg Partapuoli
Sameradion & SVT Sápmi
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! Stefan Karlsson
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Biografer tar till nya
knep för att klara krisen

Sameradion & SVT Sápmi

! Jakob Runevad Kjellmer
Webbredaktör Kulturnyheterna

”Vi har haft bröllop, stand up-shower
och konserter”
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! Hittat språk- eller faktafel i texten? Skriv och berätta.
SÅ ARBETAR VI
SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och
relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi
berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer
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Arrangörerna: ”Redan kört för nästa
år”
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De är trötta på
fördomarna mot samisk
konst: ”Inte bara
aktivism och
naturromantik”
Ny utställning visar på alternativ •
Med hyllade konstnären
Britta Marakatt-Labba

Kultur och nöjesbranschen räddas inte av regeringens besked

Trumps stela dans har blivit
utmaning på Tiktok
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Danska filmstjärnor i
upprop mot sexism

Presidentens YMCA-dans väcker uppmärksamhet

De siamesiska tvillingarna är
fortfarande inte begravda

”Inte gjort tillräckligt” • Trine
Dyrholm och Susanne Bier har
skrivit under

Lång museikonflikt om kvarlevor
" Till Kultur
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Reglerna för nattklubbar stramas åt:
”Det får vara slutfestat nu”
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Ska återigen omfattas av 50-regeln • Gränsen för sittande publik
höjs till 300

Här smyger smugglaren ombord och
gräver fram kokainet
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Här är frågorna som kan avgöra valet • SVT:s utsände: Corona
ligger inte i topp

En misstänkt gripen efter
bomblarmet i Gnesta
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Jonas Karlsson spelar glöggfryntlig
fader

Avslöjas av sin egen film • Tre män åtalas

USA-valet · Åtta av tio amerikaner:
Ekonomin avgör hur vi röstar
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nya filmen om Karl-Bertil
Jonsson
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Akademiledamöterna
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sammanfattar

Tågtrafiken igång igen efter att avspärrningarna hävts
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Presidentens YMCA-dans väcker uppmärksamhet
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Tallink Silja varslar hundratals
anställda i Sverige
”Ett resultat av coronapandemin”

15-åringen tar på sig ansvaret: ”Han
har inte kunnat besinna sig”
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Komikerna om de grova
skämten: Ibland är det
värt att någon blir ledsen
Ny bok kartlägger humorscenens
provokatörer

Advokaten: Min klient har utdelat 99 knivhugg – men hävdar
nödvärn
" Till Nyheter
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Lykke Li byter språk:
”Som en tråkigare Little
Jinder”
Kulturnyheterna recenserar Lykke
Lis första singel på svenska
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Vanessa Springoras bok
skakar Frankrike – pekar
ut hyllad författare som
pedofil
Levde i relation med 50-årig
kulturman som 14-åring •
”Samtycke kan inte ges av en
omyndig”
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