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LÖRDAG 23/2 KL 13–17 ÅTERÖPPNING

Kom och se Nayeem Mahbubs videoinstallation Trädgård / En annan värld.
En plats där du kan drömma dig bort och lämna ett spår.
Installationen kan ses fram till och med torsdag 28/2.

VERNISSAGE FREDAG 8 MARS KL 14–18
MAT – Kvinnor i Fisksätra om mat, minne och
plats
Utställningen MAT är första steget i museets arbete
med att producera en kokbok med recept och korta
berättelser med globala perspektiv. Utställningen
MAT handlar om konstnärlig gestaltning av mat /
matkonst med installationer, föremål, projektioner,
animation, men visar också recept och kvinnornas
berättelser.
Idén att göra en kokbok i samarbete med museets kvinnonätverk Fisksätra Talented Women växte
fram redan för två år sedan. Kvinnornas matkonst
har varit en del av museets verksamhet på olika sätt
sedan dess. Projektet handlar i hög grad om att utveckla samarbetet med fokus på
olika former av fördjupat deltagande och empowerment för en grupp kvinnor. Många
av dem står helt utanför eller börjar ta första stegen in på svensk arbetsmarknad.
Gul Sanober Baig och Nancy Reyes som är med i kvinnonätverket sedan flera år,
har uppdrag som redaktörer i museets produktionsgrupp.
Utställningen MAT pågår 8 mars – 30 april, 2019
Utställningen MAT och produktion av kokboken genomförs med stöd av
Statens kulturråd / Kreativa platser samt Nacka kommun / satsningen Inkludering.

VAD HÄNDER I KAKOFONI?
Fisksätra museums projekt Kakofoni –
om makt och maktlöshet fortsätter nu
under hela 2019!
Kakofoni handlar om att synliggöra, att på olika sätt konstnärligt gestalta,
de frågor som fisksätraborna ser som viktiga.
Det undersökande och konstnärliga arbetet drivs i samarbete med fisksätrabor
i alla åldrar.
Vår arbetsform är Community Art, konstnärliga processer och fördjupat
deltagande.
Med produktioner som ljudkoreografin En blodröd droppe i ett blått hav, den
dokumentära fotoutställningen HEM., Karnevalen / Vi är alla i samma hav,
Fisksätra Filmfestival, samt konstnärliga installationer som Akvarium,
Drömvärld, Torrsim / Torgsim har Kakofoni nått en stor publik
under 2017 och 2018.
Nu fortsätter vi!
VÄLKOMNA!

Följ Fisksätra museum på Facebook och Instagram

FISKSÄTRA TORG 13 – fisksatramuseum.se
Vill du inte ha detta nyhetsbrev? Skicka ett mail till info@fisksatramuseum.se

