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Pressinbjudan: Örebro Konsthall öppnar
igen med ny konsthall och ny utställning
av Del LaGrace Volcano
Den 28 augusti slår Örebro konsthall upp dörrarna för den nya konsthallen
med placering i Kulturkvarteret. Första utställare blir en konstnär från Örebro
som aldrig tidigare ställt ut på hemmaplan, Del LaGrace Volcano, amerikansk
konstnär och aktivist bosatt i Örebro sedan 2006. Media hälsas välkomna på
pressvisning onsdag den 25 augusti.
Om utställningen

Konstnären och aktivisten Del LaGrace Volcano, f. 1957 i Kalifornien, har
under flera decennier byggt upp ett unikt och mångfacetterat konstnärskap
som utmanar våra föreställningar och vidgar våra erfarenhetsvärldar. Del
LaGrace Volcano arbetar huvudsakligen med fotografi och film och räknas
som en av de stora pionjärerna inom queer konst. Hens bildvärld innehåller
referenser till både konsthistoria och populärkultur och kombinerar ett
dokumentärt och ett teatralt iscensatt fotografi.
I utställningen LOVE LUST LEGACY på Örebro konsthall visar Del LaGrace
Volcano ett urval av fotografi och film som undersöker föreställningar om
kön, kropp och identitet. De fotografiska verken spänner över hela Volcanos
40-åriga karriär med nedslag från olika platser och personer med dess
inneboende berättelser. Volcanos fotografier ger visuell röst åt de som blir
avporträtterade och utmanar fördomar, rådande normer och stereotyper.
Resultatet är personliga och ocensurerade porträtt av queera kroppar där vi
får möta kärlek, lust och mod.
Utställningen LOVE LUST LEGACY på Örebro konsthall är den största
presentationen av Del LaGrace Volcanos konstnärskap som visats i Sverige.
Premiärutställningen i Örebro konsthalls nya lokaler intill det nybyggda
Kulturkvarteret är en lustfylld hyllning till mångfald och öppenhet.
LOVE LUST LEGACY öppnar under Nerike Pride som firar 50 år sedan den
allra första Prideparaden i Sverige ägde rum i just Örebro 1971.
Biografi
Del LaGrace Volcano, född i Kalifornien 1957. Volcano är en av pionjärerna
inom queert fotografi. Del LaGrace Volcano studerade fotografi vid San
Francisco Art Institute 1979 – 81 och tog senare en master i fotografi vid
University of Derby 1992.
Som Della Grace / Del LaGrace Volcano har hen producerat fem fotografiska
monografier: varav den senaste är Femmes of Power, 2008, den första
fotografiska monografin som firar queera och alternativa uttryck av
femininitet i USA och Europa.
Sedan 2006 är Del LaGrace Volcano bosatt och verksam i Örebro, Sverige. Del
La Grace Volcano har medverkat i utställningar världen över och finns i

flertalet samlingar. Just nu aktuell i utställningen (in)visible på Malmö
Konstmuseum och GENDER OPTIONAL: PROFILES OF COURAGE på Galleri
Fish Tank i Malmö.
Läs mer om Del på www.dellagracevolcano.se.
Invigningsprogram
Kl.11.00-15.00 Örebro konsthall håller öppet för besökare och invigningen
kommer filmas i förhand och läggas ut digitalt.
Kl.15.00 Konstnärssamtal med Del LaGrace Volcano. Begränsat antal,
förbokning krävs.
Kl.16.30-18 Performance med Dinis Machado - YELLOW PUZZLE HORSE.
Begränsat antal, förbokning krävs.
Restriktioner med anledning av pandemin
Örebro konsthall följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kommer att
begränsa antalet besökare åt gången i lokalen om det behövs för att hålla
avstånd. Handsprit finns tillgängligt i lokalen.
Pressvisning 25 augusti kl. 10-12
Vi hälsar media välkomna på pressvisning onsdag den 25 augusti. I och med
rådande restriktioner ber vi dig att anmäla ditt deltagande till: annakarin.wulgue@orebro.se
För mer information
Kontakta Anna-Karin Wulgué, enhetschef Örebro konsthall
019-21 48 95, anna-karin.wulgue@orebro.se
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