NOMINERING TILL ÅRETS UTSTÄLLNING 2011
Jag vill nominera
Express Yourself – en utställning om yttrandefrihet
till Årets utställning 2011.
Om utställningen
Malmö Museers senaste hot spot-utställning handlar om yttrandefrihet. I centrum för utställningen står den iranska journalisten och
människorättskämpen Parvin Ardalan. Hon berättar i utställningen
om sitt motstånd i en värld där hon inte får göra motstånd. Där finns
även historier av svensk-palestinska Hanin Shakrah och Oslos
fristadsförfattare Philo Ikonya från Kenya. Svenska PEN och
ICORN (international cities of refugee network) har också
bidragit, liksom Kulturrådet.
Utställningen kunde inte visa fotografier av personer som deltar i
frihetskampen. Det skulle innebära en för stor risk för dem att finnas
med på bild. För att lösa det har Malmö Museer låtit serietecknaren
Stina Hjelm tolka Parvin Ardalans berättelser i utställningen.
I september genomfördes en intervju via Skype mellan tre förgrundsfigurer för kvinnors rättigheter i Mellanöstern. Intervjun finns med
i utställningen som ett starkt inslag med aktuella röster direkt från
händelsernas centrum.
Express Yourself går nu som vandringsutställning och turnerar till
olika svenska städer. Kring utställningen arrangerar Malmö Museer
och andra aktörer seminarier, samtal och andra arrangemang.
Utställningen invigdes på Bokmässan. Där arrangerades bland
annat samtal mellan olika personer som är engagerade i frågor
kring det fria ordet. Ola Larsmo, Cecilia Uddén och
Hanin Shakrah medverkade.

Om fristadsnätverket
Malmö är sedan april 2010 fristad för en författare från ett land där
yttrandefriheten är begränsad. I Sverige finns idag ytterligare 4
fristäder. Internationellt är det ICORN som organiserar verksamheten. Kulturrådet och Svenska PEN är drivande parter i Sverige.
Om Hot Spot
Utställningen är en så kallad Hot Spot, ett forum för samhällsdebatt.
Den har en fast form, är enkel att bygga upp, flytta och demontera.
Malmö Museer har arbetat med konceptet Hot Spot i 10 år och
metoden har utvecklats till ett etablerat forum som gör museer till en
plats där aktuella samhällsfrågor kan diskuteras. Dessutom möjliggör
utställningen att museet flyttar ut på andra arenor, syns och
engagerar på fler sätt än de traditionella.
Motivering
Express Yourself står för ett spännande sätt att arbeta på museer.
Den visar att museer kan vara en aktiv arena för samhällsfrågor,
och samtidigt bidra med fördjupade perspektiv och ge intressanta
synvinklar på händelser i nutiden. Utställningen har ett tydligt fokus
på feministisk frihetskamp och jämställdhet. Den utgår från Malmö
men med utblickar i världen och med klart fokus på det mest aktuella
i världen. Express Yourself är ett spännande exempel på när museer
tänker i nya banor och utvecklar utställningsmediet och museets roll i
samhället. Malmö Museer levererar stora budskap med små medel.
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