
Efter kritikerrosade utställningen Staged Fashion – Designed Identities presenterar Falkenbergs museum utställningen  
Balansakter, tillsammans med Erika Janunger. Detta är en första intresseförfrågan då utställningen ännu är under produktion.
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Balansakter
Balansakter är del av ett längre pågående 
arbete av konstnär och arkitekt Erika 
Janunger. Som film har konceptet tidigare 
visat på bl a Times Square Arts, i New York 
2012. Föreställningen vann publikens pris vid 
festivalen InShadow, i Lissabon 2015. För 
första gången presenteras konceptet som 
utställning. Genom utställningen lyfts frågor 
om rörelsefrihet i ett allt mer effektiviserat 
samhälle, samt arkitekturens påverkan på  
vårt välbefinnande.

Utställningen är planerad att innehålla två 
uppbyggda rum; det ena lutar 90 grader och 
det andra 10 grader. Rummen filmas i real-
tid, med en lika vriden kamera, kopplad till 
en skärm som visar den "rättvända" bilden. 
Besökarna kommer att kunna gå in i rummen 
för att på egen hand studera kopplingen  
mellan rum och kropp. I den perceptions-
förskjutning som uppstår blir gravitationen  

synliggjord. Till utställningen hör också 
filmerna Weightless och Longing to fly/  
Longing to fall. 

ERIKA JANUNGER
Parallellt med sitt konstnärskap arbetar  
Erika Janunger som arkitekt på Tengbom  
i Stockholm. Balansakter mynnar ur hennes 
examens arbete Weightless från Konstfack 
2007. Projektet har sedan utvecklats vidare 
tillsammans med koreografen Oskar Frisk. 
Filmerna Longing to fly/ Longing to fall från 
2014, var ett samarbete med möbelstudion 
Färg & Blanche.

”Gravitationen håller våra fötter på jorden, 
ger oss en känsla av upp och ner, av tyngd 
och djup, den håller samman hela vårt uni  -
versum. Hur vi uppfattar gravitationen är  
hur vi relaterar till vår omvärld.”  
/Erika Janunger



SAMVERKAN OCH  
PEDAGOGISKT PROGRAM 

Utställningen lämpar sig för 
olika samverkansprojekt. I Hal-
land sker det tillsammans med 
bl a Rum för dans, en regional 
plattform för samtida dans.

Till utställningen produceras 
en publikation och pedagogiskt 
material riktat till både barn  
och vuxna.

Erika Janunger och Oskar Frisk 
erbjuder ett program inne-
hållande föreställning, föreläs-
ning och workshop riktat till 
dans-, arkitektur-, film- och 
musikstuderande/intresserade. 
Kan anpassas för grundskola 
och gymnasium. Förslagsvis kan 
Oskar Frisk leda en workshop 
i koreografi utifrån de lutande 
rummen. Den riktar sig till pro-
fessionella dansare eller dans-
studenter. Deltagarna kan sedan 
agera ”guider” och visa rummen 
i utställningen inför publik. 

TURNÉ
Arbetet med utställnings - 
form givningen är pågående 
och kommer vara flexibel  
till olika typer av rum. 
Yta: 100– 200 kvm
Höjd: max 2,25 meter

Teknik kopplad till rummen 
ingår. Projektorer för att visa 
filmerna medföljer inte.

Utställningskatalog ingår som 
PDF att skriva ut till självkost-
nadspris. Underlag för press-
material och affisch ingår.

Utställningen kommer att visas 
från januari – april 2017 på  
Falkenbergs museum, design-
museet i Halland. Därefter finns 
utställningen tillgänglig för  
turné t o m 2019.

KOSTNAD 
Utställningshyra 24 000 kr, 
för upp till 12 veckor.

Utställningsersättning där till 
enligt MU-avtal för Erika  
Janunger.

Varje utställningsplats  
ansvarar för försäkring och 
transport kostnader till näst-
kommande utställningsplats.

KONTAKT
För frågor eller intresse- 
 anmälan kontakta:
Helena Hertov, Designcurator 
Falkenbergs museum
Direkt: 0346-88 50 69
E-post: helena.nilssonhertov@ 
falkenberg.se


