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ADRIAN PACI
Ur liv och berättelser
Curaterad av Edi Muka
Adrian Paci (f. 1969, Albanien) är en av dagens mest internationellt uppmärksammade konstnärer. Hans
konstnärskap är sprunget ur 90-talets uppror och kriser i Östeuropa, samt de politiska och kulturella
omvandlingar som skedde då. Pacis verk inspireras av de historier och karaktärer han möter i sin vardag.
Då verken glider mellan verkliga händelser och fiktion formas, inför betraktarens ögon, nya verkligheter.
Han skapar suggestiva berättelser i så skilda tekniker som video, fotografi och teckning och målar genom
dessa upp tankeväckande historier och reflektioner.
Adrian Paci flydde tillsammans med sin familj till Italien från de våldsamma upploppen i Albanien 1997. Med
utgångspunkt i sina personliga erfarenheter utforskar han, genom konsten, frågeställningar som rör
politisk förändring, väntan, förlust, förflyttning och nostalgi. Framförallt undersöker han sökandet efter
kulturell identitet, något överordnat människans fysiska förflyttning från ett land till ett annat.
Utställningen på Röda Sten Konsthall är Pacis första stora retrospektiva utställning i Sverige. Den
presenterar ett mångsidigt konstnärligt arbete och vi ser ett otal tematiska kopplingar mellan konstverken.
Ur stilistisk synpunkt genomsyras hans filmer och fotografier av relationen mellan ljus och mörker vilket
skapar symboliska betydelser och påminner om Pacis förflutna skolning inom det traditionella måleriet. I
ett förhållningssätt inspirerat av den italienska filmregissören Pasolini attraheras Paci även av
porträttkonst, något han använder sig av på ett magnifikt sätt i de filmiska verken Centro di permanenza
Temporanea (2007) och Electric Blue (2010) .
Verket Centro di permanenza Temporanea är en vacker tolkning av den olustiga känslan av rotlöshet som
en människa på flykt kan känna. I verket ser betraktaren en grupp människor som långsamt rör sig närmre
och närmre varandra upp för en flygplanstrappa. I slutet av trappan finns ingen möjlighet att ta sig vidare,
de möts istället av ett oundvikligt gap rätt ut i tomma intet.
Electric Blue reflekterar över sökandet efter ny identitet i ett samhälle som befinner sig i kaos och
tumultartade förändringar. Verket synliggör hur bildmediet kan förändra sociala, kulturella och politiska
sammanhang. Vi följer berättelsen om en man, vars dröm om en karriär som filmskapare raserats av den
hårda verkligheten. Istället försörjer han sig själv och sin familj genom att kopiera och sälja porrfilmer.
Berättelsen spelas upp inför betraktaren genom ett collage av filmklipp från karnevaler, bröllop,
begravningar, pornografiska filmer och krig, och där bilderna samexisterar och överlappar varandra.
Det nyproducerade verket The Column har en central plats i utställningen, och visas som en gigantisk filmoch ljudinstallation i den stora utställningshallen Katedralen. Verket visar ett block av marmor och dess
resa, från att det utvunnits ur ett stenbrott i Kina, till transporten över haven till Italien. Under resans gång
omvandlar skulptörer stenen från dess råa ursprungsform till en detaljerad romersk kolonn. Fartyget, där
marmorblocket lastas, fungerar därmed inte bara som transport, utan har även omvandlats till den fabrik
som utgör skulptörernas arbetsplats. Den kapitalistiska logiken utförs här intill perfektion: för att maximalt
minska produktionskostnaderna tillverkas produkten under transportens gång. Frakten över havet – som
en gång i tiden ansågs ekonomiskt oförsvarbar – har här blivit en produktiv kraft.
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Som Paci själv uttrycker det: "Samtidigt som verket speglar ett välkänt fenomen av produktionseffektivitet
är The Column sprunget ur en poetisk intuition: en idé på jakt efter en form, kan endast utvecklas då den
särskiljs från sitt ursprung. På samma sätt som kommersiella produkter är uttänka på en plats, men
producerade på en annan, där ett genomarbetat och metodiskt utnyttjande av billig arbetskraft används. I
detta fall på ett så kallat ”sweatshop”-fartyg.”
Det till synes envisa objektet, stenen i förvandling, blir till en metafor för en livsresa. En gammal saga, som
omformulerats och utspelas i vår tid. En process som speglar en rad livsöden som gömts i det fördolda,
men som är ständigt närvarande under resans gång.
Ur liv och berättelser tar oss med på en historisk resa genom Adrian Pacis omfattande samling av verk och
tematiska förhållningssätt. Tillsammans med ett urval av tidiga arbeten, Albanian Stories (1997), Back
Home (2001), Believe me I’m an artist (2000), visas också ett antal verk som producerats under senare år,
så som Klodi (2005), The Last Gestures (2009), She (2008), Britma (2009) och La Caduta (2013).
Om konstnären
Adrian Paci tog examen i måleri vid Academy of Fine Arts i Tirana 1991 . Efter att ha företrätt Albanien
under 1999 års Venedigbiennal och ställt ut på PS1 MoMA i New York 2005, har hans arbeten visats i ett
stort antal separatutställningar. I Sverige har Pacis verk ställts ut på Bildmuseet Umeå, BAC Visby samt på
Moderna Museet och Bonniers Konsthall i Stockholm. Han deltog även med verket xxx under Göteborgs
Internationella Konstbiennal 2005.. Paci har haft separatutställningar på bland annat Kunstverein
Hannover, Tel Aviv Contemporary Art Center, Kunsthaus Zürich, Jeu de Paume Paris och PAC Milano.
Bland de många grupputställningar Paci har deltagit i kan nämnas Manifesta 3 i Ljubljana (2000),
Venedigbiennalen (2005), Tate Modern, London (2008), MAXXI Rom, Tirana Bienial (2003 samt 2009) och
Lyonbiennalen (2011).
Det nyproducerade verket The Column är producerat av Röda Sten Konsthall tillsammans med:
Jeu de Paume, Paris
Trondheim Kunstmuseum, Trondheim
PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano
Musée d’art contemporain de Montréal
NCTM e Arte, Milano
Unicredit Bank, Milano
TICA, Tirana
Vulcano, Venedig
Pressvisning
Torsdag 13 februari, kl 13.00–15.00

Pressbilder
Hämtas på rodastenkonsthall.se/press

Vernissage
Lördag 15 februari, kl 12.00–17.00

Program
Konstnärssamtal, lördag 15 februari kl 14.30
Tre reflektioner, föredragskväll tema förflyttning
27 februari kl 18.00

Kontakt
Linnea Thorén
Kommunikatör
lt@rodastenkonsthall.se
031-12 08 46

Mia Christersdotter Norman
Verksamhetschef
mcn@rodastenkonsthall.se
073-951 61 23

