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Remixing Thoughts – Livepodd och samtal
under Gothenburg Design Festival på
Röda Sten Konsthall
I samarbete med Gothenburg Design Festival bjuder Göteborgs
Internationella Konstbiennal in designduon Studio Märka till Röda Sten
Konsthall för att tillsammans med en serie gäster producera Remixing
Thoughts, tre live-avsnitt av podden Märka.
Studio Märka består av Klara Lindqvist och Philippa Stenmarker, tidigare
design master studenter på HDK som genom konstnärligt utforskande
undersöker relationen mellan människa och icke-människa. Tillsammans med

inbjudna gäster kommer de diskutera konst och design och vikten av att
öppna upp för nya perspektiv i en människocentrerad värld. Samtalen
kommer att kretsa kring tid och de nya synsätt som krävs för att se bortom
nuvarande världsbild.
I det första samtalet, lördagen den 12 oktober kl. 14–15.30 möter Studio
Märka konstnären Katja Aglert för att samtala kring hennes praktik i
förhållande till olika begrepp och synsätt som rör både det mänskliga och det
mer än mänskliga.
Det andra samtalet, söndagen den 13 oktober kl. 14–15.30 modereras av
konstnären Åsa Elzén och gästas av ekologen och naturaktivisten Pella Thiel
samt filosofen Stina Bäckström som tillsammans kommer att samtala om
återhämtning ur ekologiskt och psykologiskt perspektiv. Med utgångspunkt i
Åsa Elzéns verk Avskrift av en träda (2019), som presenteras i biennalen, och
En träda, en matta som beställdes till Fogelstad 1919 av Elisabeth Tamm,
som senare ingick i Fogelstadsgruppen. Vi samlas på mattan och tillsammans
med tänkare från olika områden föreställer oss olika sätt att sakta ned för att
undvika utmattning, både för planeten och för den egna kroppen.
I det tredje och avslutande samtalet samma dag kl. 16–17 möter Studio
Märka konstnären och designern Katja Pettersson för att diskutera nya
synsätt som krävs för att se bortom nuvarande världsbild och att formulera
nya idéer för en kommande värld.
Gothenburg design festival(7–13 oktober) drivs av HDK – Högskolan för
design och konsthantverk – och är en kunskapsdriven publik plattform för
utbyte, konstnärliga experiment och gemensamt lärande.
Varmt välkomna till Röda Sten Konsthall!

Röda Sten Konsthall är huvudman för Göteborgs Internationella Konstbiennal
(GIBCA). GIBCA är en samtidskonsthändelse som äger rum vartannat år i
Göteborg. Part of the Labyrinth curateras av Lisa Rosendahl och är den tionde
upplagan av GIBCA. Årets biennal kommer att sammankopplas med GIBCA
2021 som sammanfaller med Göteborgs 400-årsjubileum. Biennalarenorna
för Part of the Labyrinth är Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall,
Göteborgs naturhistoriska museum, Franska tomten och i Haga på

Kaponjärgatan nedanför trappan till Skansen Kronan.
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