IC-98: Tidvågor
Röda Sten Konsthall 6 februari - 3 april 2016
Vernissage: 6 februari kl 12-17
Curator: Aukje Lepoutre Ravn
Utställningsåret på Röda Sten Konsthall börjar med utställningen Tidvågor av den finska
konstnärsduon IC-98, bestående av Visa Suonpää och Patrik Söderlund. Tidvågor är IC-98s största
soloutställning i Sverige och presenterar ett urval videoanimationer och teckningar som
tillsammans berättar om relationer mellan människa, myt, historia och natur. Tidvågor tar upp
människans förståelse av tidens gång och vår egen plats i planetens mycket längre geologiska
historia.
IC-98 är kända för sina svartvita animationer som kombinerar klassisk teckning med digitala
effekter. Genom dramatiska och suggestiva landskap, formade av naturkrafter och teknologi,
visar filmerna en värld där civilisationen är övergiven av människan – där mänskligheten dött ut
och naturen återhämtar sig. Tillsammans skapar verken en pågående berättelse om jordens
framtid som utspelar sig i IC-98s visuella universum – Abendland*.
Tidvågor är den första i en serie av utställningar och program på Röda Sten Konsthall under 2016
som knyter an till en gemensam tematik: Antropocen – människans tidsålder – där vår planets
framtid helt formats och påverkats av mänsklighetens aktiviteter.
På vernissagen, lördag 6 februari, premiärvisas IC-98s nya monumentala verk Nekropolis på Röda
Sten Konsthall. Ljudet i verket har komponerats av det finska dronebandet SINK som också
kommer att spela live under vernissagedagen.

*Abendland kommer från tyskan och kan översättas till skymningsland.
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Curator Aukje Lepoutre Ravn om utställningen och Antropocen
”Begreppet Antropocen både eggar och oroar. Att acceptera det innebär att vi erkänner att
människan, över en väldigt kort tid, har lyckats förändra jordens ekologiska system så till den
grad att kommande generationers levnadsvillkor svävar i osäkerhet. Samtidigt är det spännande
att föreställa sig människans utveckling, och vart vi kan nå i framtiden. Genom att fokusera på
Antropocen under 2016 hoppas jag att vi, genom konstnärer och deras verk, kan ge våra
besökare en större förståelse och öppna för samtal i frågor som handlar om människan och vår
relation till planeten.”
”Dagens konstnärer och samtidskonsten spelar en viktig roll när det gäller att undersöka vad det
innebär att leva i en tidsålder formad av människan – Antropocen. IC-98 arbetar med
Antropocen som ett genomgående tema i sina verk. Genom deras starka bildvärld tvingas vi
konfrontera stora existentiella frågor, med både hoppfulla och dystopiska undertoner: Vilka är vi
som människor, vad har vi skapat och var är vi på väg?”
Mer om utställningen Tidvågor
Tidvågor fyller gallerierna på Röda Sten Konsthall med storskaliga projektioner och installationer,
ett urval av IC-98s mest uppmärksammade verk; Abendland (Hours, Years, Aeons), 2015,
Arkhipelagos (Navigating the Tides of Time), 2013 och A View from the Other Side, 2011. I utställningen
visas också det nya monumentala verket Nekropolis för första gången – ett samarbete mellan
animatören Markus Lepistö och musikkompositörerna SINK.
Mer om IC-98
IC-98 hette ursprungligen Iconoclast och grundades 1998. Duon består av konstnärerna Visa
Suonpää (f. 1968) och Patrik Söderlund (f. 1974). Deras installationer och publikationer
kombinerar vetenskap, text, teckning och animation och har sitt ursprung i kroppspolitik, social
miljö, arkitektur, försvinnande ekosystem och närvaron av människans och naturens historia i vår
vardag.
IC-98 representerade Finland på Venedigbiennalen 2015 och i januari 2016 visades filmen
Abendland (Hours, Years, Aeons) på Sundance Film Festival. Bland deras senaste soloutställningar
finns Dundee Contemporary Arts, Scotland (2015), Helsinki Art Museum, Finland (2015), Conde
Duque Madrid, Spanien (2014), Beaconsfield, London UK (2014) och Turku Art Museum,
Finland (2013). Deras verk har presenterats i olika grupputställningar, nu senast på Frankfurter
Kunstverein, Tyskland (2014), Laboratorio Arte Alameda, Mexico City (2014), Quartair,
Nederländerna (2014), Moonshin Museum, Sydkorea (2014), Kiasma, Helsingfors (2014),
MAMba, Argentina (2012). IC-98 har också ställt ut på konstmässor så som Moving the Image
Art Fair, New York (2015), ARCOmadrid (2014), Volta, New York (2013) och Volta, Basel
(2012). Verk av duon finns i ett stort antal privata och offentliga samlingar i de nordiska länderna.
Deras prisvinnande förlag Iconoclast Publications har hittills gett ut 16 publikationer.
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Mer om Antropocen
Under hela 2016 kommer Röda Sten Konsthall undersöka begreppet Antropocen. Genom
konstnärliga, estetiska, filosofiska och forskningsrelaterade projekt presenterar Röda Sten
Konsthall en serie utställningar och program som på olika sätt undersöker och diskuterar hur
människan förstår och formar jorden. Programmet inkluderar tre utställningar, samtal,
föreläsningar, performance, workshops och konserter.
Antropocen är ett begrepp som beskriver den geologiska tidsålder som forskare världen över
anser att vi nu trätt in i. I och med detta lämnar vi Holocen bakom oss. Ordet Antropocen
kommer från grekiskans 'antropos', som betyder människa och 'cene', som betyder ny eller
senaste. Vi ska således förstå Antropocen som en ny epok i planetens historia, vilken definierats
av människan och dess handlingar. Genom överväldigande bevis på att människan i grunden
ändrat atmosfären, jordskorpan, haven och biosfären pekar Antropocen på vår centrala roll i
jordens förändrade geologi och ekologi.
Antropocen är här, men frågan är – vad innebär det att leva i en tid som domineras av
människan? Vad innebär förändringen för städer, samhällen, miljö och geopolitik? Har vi gjort
jorden till en bättre eller sämre plats att leva på? Och vilken roll kan samtidskonsten ha när vi lär
oss mer om Antropocen?
IC-98s Tidvågor blir den första utställningen som kopplas till temat om Antropocen på Röda Sten
Konsthall. Under utställningsperioden genomförs en mängd föreläsningar och med anknytning
till ämnet.
Alla program kopplade till utställningen har fri entré och är öppna för alla.
Utställningsprogram IC-98
6/2 kl 12-17
10/2 kl 18-19
16/2-18/2
17/2 kl 18-19.30
2/3 kl 18-19
5/3 kl 12-15.30
9/3 kl 18-19.30
19/3 kl 12-15.30
29/3-31/3

Vernissage: invigning, konsert med SINK och konstnärssamtal
Föreläsning: Om Antropocen – människans tidsålder med Mark Johnson,
geolog, Göteborgs Universitet
Ung & Skapande Sportlovskurs: Animation
Intendent Aukje Lepoutre Ravn visar utställningen
Föreläsning: Nya världar: Samtidskonsten i antropocen med Anna-Maria
Hällgren, konstvetare Stockholms Universitet
LördagsVerkstad: För familjer och barn från 4 år
Workshop: Natural Horror Movies
LördagsVerkstad: För familjer och barn från 4 år
Ung & Skapande Påsklovskurs: Graffiti

Varje helg kl 12-17
Ung & Skapande, för dig 12-26 år
Varje lördag kl 16-17 Öppen visning av utställningen
Varje onsdag kl 17-19 Onsdagsbar med fri entré och kvällsöppen restaurang
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Pressinformation
Utställningstitel: IC-98 – Tidvågor (Engelsk titel: Tides of Time)
Utställningsperiod: 6 februari-3 april 2016
Vernissage: 6 februari kl 12-17
Utställningsplats: Röda Sten Konsthall, Göteborg
Curator: Aukje Lepoutre Ravn
Presskontakt: Linnea Thorén, lt@rodastenkonsthall.se, 031-12 08 46
Pressvisning: Bokas genom Linnea Thorén. Konstnärerna finns på plats fr.o.m. tisdag 2
februari.
Pressbilder: rodastenkonsthall.se/sv/press/bilder eller mynewsdesk.com/se/rodasten-konsthall
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