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I.

Reziduojamos ir priskirtų šalių ir jų regionų kultūros lauko charakteristika (kontekstas, procesai, aktualijos, svarbūs kultūros renginiai,
personalijos), galimos Lietuvos kultūros ir meno pristatymo šalyje strategijos; pateikiama informacija, išvados ir siūlymai.

Europos kultūros institutų atstovybės ir EUNIC in Stockholm Švedijoje. EUNIC platforma/Stokholmo klasteris, atstovaujamas Europos Sąjungos šalių kultūros institucijų, sukurtas vienyti
bendruose projektuose kultūros operatorius, dirbančius atskirose šalyse, tokiu būdu kuriant europinę pridėtinę vertę. Tuo pačiu, pristatant šalies kultūrą Švedijoje, svarbu matyti ir žinoti kokią veiklą
vykdo čia esančios nacionalinės institucijos. Kaip ir atskiroje ES šalyje, taip ir Švedijoje veikia svarbiausių Europos kultūros institutų atstovybės. Be Švedijos instituto Stokholme veikia Prancūzų,
Kamoišo, Servanteso, Getės, Rumunų kultūros, Lenkų, Italijos instituto atstovybės bei Čekų centras. Britų Taryba nebeturi atstovybės Stokholme, o veiksmai koordinuojami iš koncentruotai iš
regioniniam bendradarbiavimui skirto centro. Į bendrą kultūrinę EUNIC in Stockholm veiklą įsijungusios Šveicarijos, Graikijos, Austrijos ambasados bei reziduojantys kultūros atašė arba asmenys,
atsakingi už kultūrą, nors ambasadų turinčių kultūros atašė pareigybes yra daugiau. Taip vadinamo Stokholmo klasterio nariai susitinka reguliariai kiekvieną mėnesį, susitikimuose aptariami bendri
projektai, tuo tarpu atskiriems projektams sukurtose darbo grupėse dirbama grupei priimtinu ritmu. 2014 m. Stokholmo klasteris dalyvavo keliuose bendruose projektuose: bendras stendas Geteborgo
knygų mugėje, projektas, I-o pasaulinio karo pradžiai ir Europos idėjai pažymėti skirtas projektas WW1(I-ojo pasaulinio karo „reklaminiai“ filmai ir diskusija), 6-tą kartą vyko kasmetinis Tarptautinis
trumpo metražo eksperimentinių filmų festivalis REX bei daugiakalbystei skirtas renginys. Geteborgo knygų mugės projektas bei daugiakalbystei skirtas renginys buvo gavę paramą iš EUNIC in
Brussels projektų (lėšų buvo bandoma gauti ir WW1 projektui).
Kas vienija kultūros atstovus Stokholme: turinio požiūriu orientuojamasi į gyvus pristatymus, kurie gali būti aktualūs šiandienai, t.y. retrospektyvinės, istorinės temos pristatomos tik išimtinais
atvejais, kaip ir nacionaliniai viešosios diplomatijos projektai. Viena iš priežasčių galėtų būti - pagarbus švediškas požiūris į istoriją, kuri dažnai matoma kaip įvairių požiūrių mozaika ir interpretacijų
kolekcija ir piešinys, neišskiriant kurios nors vienos pusės interesų, kita – kultūros orientaciją į čia ir dabar aktualijas bei akivaizdi orientaciją į inovacijas. Didžiųjų šalių ir kalbų kultūros atstovybės
moko nacionalinių kalbų (ir sertifikuoja). Daugelis institucijų yra identifikavusios stipriausius kultūros eksporto produktus (pastebima trejybė: dominuoja literatūra, kinas, dizainas. literatūra ir kinas,
šalys, kurių dizainas nėra tapęs tarptautiniu brandu, pristato ir dizaino projektus etc.). Praktiškai visos institucijos Švedijoje rengia savo šalių nacionalinius kino festivalius. Beveik kiekvieną mėnesį
galima dalyvauti kino festivalyje: vasaris/kovas – pristatomas Prancūzijos kinas, gegužė – Italijos, spalis skirtas Lenkijos kinui, lapkričio pradžia – portugalų, rumunų kinui. Ispanai ir vokiečiai neturi
atskirų kino festivalių, bet nuolat rengia nedideles kino peržiūras institucijų patalpose. Atskirų šalių naujausi filmai nuolat pristatomi Stokholmo ir Geteborgo bei dokumentinių filmų festivalyje Tempo,
o taip pat Upsaloje vykstančiame Tarptautiniame trumpų filmų festivalyje. Dažniausiai nacionaliniai festivaliai vyksta ir ne tik Stokholme, bet ir mažesniuose miestuose. Festivalių programoje
pristatomi nauji arba naujausi kūriniai. Kai kurios institucijos kartu organizuoja ir mažesnius, kinui skirtus renginius, tarp tokių paminėtinas Lenkijos, Rumunijos ir Prancūzijos kino naujienų ciklas
viename pagrindinių kultūros industrijų fabrikų Kulturhusete. Literatūrai skirtuose renginiuose dažnai vienijamasi kalbiniu pagrindu: vokiečiai, austrai/šveicarai neretai renginius organizuoja drauge,
prancūzai vienijasi su šveicarais, Getės ir Servanteso institutas, įsikūrę viename pastate, turi bendrą biblioteką ir kviečia į bendrus renginius.
Beveik visos atstovybės turi internetinius puslapius švedų kalba, kuriame publikuoja ne tik aktualią informaciją šalyje, bet ir įdomiausius renginius, kultūros įvykius savo šalyje, taip pat
informacijai išnaudoja facebookus bei twitterius, nes būtent socialinė medija yra itin populiarus komunikacijos instrumentas. Pristatant nacionalinius ar EUNICo renginius paprastai ir išnaudojamos
socialinės medijos, retas kuris nacionalinis renginys ar autorius (išskyrus tarptautinius kino, dizaino renginius, knygų muges arba labai žinomus autorius) patenka į Švedijos kultūros informacijos
priemonių akiratį – pastaruoju metu lenkų filmas Ida buvo plačiai pristatytas švedų TV auditorijai, kuri labai dažnai akcentuoja socialinę kultūros funkciją ir problematiką. Pastebėta, kad net ir
dalyvaujant Geteborgo knygų mugėje vykstančiuose renginiuose neišvengiamai būtų geriau orientuotis į socialinę problematiką, kuri nuoširdžiai domina švedų žiniasklaidos priemones.
Švedijoje reziduojantys kultūros institucijos turi pakankamai dideles veikimo galimybės, atsižvelgiant į šalies specifiką, nors praktiškai visos turi vienokį ar kitokį pavaldumo statusą.
Pavyzdžiui, Lenkų institutas (10 darbuotojų), pavaldus LURM, dirba su atskiromis profesionalaus meno sritimis bei su lenkų bendruomene, dėmesys skiriamas ir mažumų projektams. Lenkų institutas
kaip ir Getės yra viena aktyviai veikiančių institucijų Švedijos meno kontekste. Lenkų instituto 2014 m. veikla koncentravosi ties politinėmis temomis ir demokratijos kelio Lenkijoje (Lech Wałęsa ir
Solidarnošč) pristatymu tam išnaudojant šiuolaikinės kultūros galimybes. Praktiškai daugelis specializuotų institutų bei renginių pristato vienokį ar kitokį šiuolaikinį meną. Aktyviausiais mėnesiais nuo
kovo iki birželio bei rugsėjo/lapkričio per mėnesį surengiama nuo 3 iki 7 didesnių renginių. Rumunijos kultūros institutas (6 darbuotojai) taip pat gana aktyviai reiškiasi Švedijos meno scenoje, nors
renginiai mažesnio formato (vidutiniškai 1-3 renginiai per mėnesį). Dažnai pristato tokias sritis, kaip šiuolaikinis kinematografas arba literatūra, kuri yra pakankamai žinoma šiuolaikiniame literatūros
kontekste Švedijoje, yra daug vertimų, turi savo nišinius leidėjus ir platintojus bei gana didelę vietinę rumunų bendruomenę. Getės institutas – viena seniausių Švedijoje įsteigtų užsienio šalies kultūros
atstovybių (1963), turi biurą ir Geteborge. Panašiu metu pradėjo veikti ir Italų kultūros institutas. Getės institutas (12 darbuotojų) turi seniai susiformavusiais tradicijas bei patalpas Stokholmo centre.
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Didelis dėmesys atstovybės veikloje skiriama literatūrai, muzikai, teatrui, šokiui, per mėnesį surengiama nuo 5 iki 10 skirtingų renginių. Prancūzų kultūros institutas (10 darbuotojų, apima ir mokslą).
Kultūros srityje dominuoja kino ir literatūros pristatymais. Italų kultūros (6 darbuotojai) bei Kamoišo institutas (2 darbuotojai) jau ne pirmus metus susiduria su finansinėmis problemomis, todėl veikla
sunkiai palyginama su kitomis veikiančiomis institucijomis. Mažesnės institucijos dažnai išnaudoja tiesioginius ryšius tarp savo šalies ir Švedijos kultūros operatorių. Minėtos institucijos kaip ir
Servanteso institutas itin susitelkę ties kalbos mokymu. Čekų centras (3 darbuotojai) savo veikloje daugiau koncentruojasi ties kinu, literatūra ir dizainu/mada, teatru. Nors institucijų veiklos turinys
sunkiai pamatuojama tradiciniais kriterijais, tačiau ji yra akivaizdi ir matoma.
Lietuvai visuomet naudinga įsijungti į EUNICo klasterio organizuojamus projektus, ypač tokius kaip bendras stendas Geteborgo knygų mugėje, kino projektai, nes tai iš karto užtikrina didesnį
pristatomų autorių kūrybos matomumą, kuria sinergiją bei naujus profesinius ryšius. Tuo pačiu tinklas garantuoja geresnius kontaktus ir su Švedijoje esančiomis institucijomis, greitą informacijos
sklaidą, pasidalinimą patirtimi, darbo principais etc.

I.

Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai

1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:
Apytikslis
žiūrovų, Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
klausytojų, tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų kopijos
lankytojų el. formatu
skaičius

Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) bei vykdytojas

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Dalyvavimas
Tarptautiniame moterų
kino festivalyje SAGA.
Lietuvos dalyvavimas

Rugpjūčio 29-31d. EBSV
patalpos Stokholme

Marija Kavtaradzė,
Gabrielė Urbonaitė

Jaunimo auditorija, kino mylėtojai buvo
supažindinti su jaunų Lietuvos autorių kino
kūriniais

50

http://1psl.lt/kultura/2014/08/penki-lietuviski-filmaibus-rodomi-svedijoje

Tarptautinis trumpo
metražo eksperimentinių
filmų festivalis REX.
Lietuvos dalyvavimas

Rugsėjo 10 d.
Kino centras Sture,
Stokholmas

Skirmanta Jakaitė
Solveiga Masteikaitė

Švedų auditorija supažindinta su
naujausiomis Europos eksperimentinio kino
tendencijomis, lietuvišką kūrinį galima buvo
pamatyti ir įvertinti matant eksperimentinio
Europos kino panoramą

200

http://1psl.lt/kultura/2014/08/penki-lietuviski-filmaibus-rodomi-svedijoje

Parodos Kristijonas
Donelaitis Lietuviškasis
Homeras pristatymai
Stokholme ir Helsinkyje
bei paskaitos apie
Kristijoną Donelaitį

Rugsėjo 30 – spalio 20 d.
Helsinkio universiteto
biblioteka,
Spalio 25 – lapkričio 12 d.
Stokholmo universiteto
biblioteka

Karolis Klimka, Dainora
Pociūtė - Abukevičienė

Švedijos ir Suomijos auditorijos buvo
supažindintos su lietuvių literatūros genijaus
Donelaičio gyvenimu ir kūryba, naujai
pažvelgti į literatūrinį palikimą

2000
(Helsinkis),
2000
(Stokholmas)

Spalio 2-4 d.
Upsala, Regina theatre

Agnė Žagrakalytė, Daiva
Čepauskaitė

Suteikė galimybes užmegzti naujus
kontaktus, atsidurti gero tarptautinio
festivalio epicentre

300

Rugsėjo 20 - sausio 25 d.
Malmės modernaus meno
muziejus

Neringa Čepauskaitė ir
Ugnius Gelguda, Elena
Narbutaitė ir Vytautas
Didžiapetris, Laura
Kaminskaitė, Eglė
Budvytytė
Dovilė Tumpytė

Suteikė naujas galimybes Lietuvos
menininkams rodytis šiuolaikinio meno
scenoje bei būti pastebėtiems profesionalių
kuratorių

2000

Upsalos poezijos festivalis
ir bendradarbiavimas su
Druskininkų rudeniu

Šiuolaikinio meno paroda
Society acts

Pasaulio lietuvis 2014 rugsėjis
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/444486?program
id=4381

Visa informacija apie parodos pristatymą
spaudoje pateikiama priede
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Lietuvių autorių
dalyvavimas Geteborgo
knygų mugėje ( bendrame
stende ir tarptautiniuose
seminaruose)
Kadišas medinėms Lietuvos
sinagogoms ( paskaita
Jurgita Verbickienė)
Lietuviškų filmų savaitgalis
Umėjoje ( kartu su
Lietuvos
kinematografininkų
sąjunga)
Lietuviško kino dienos
Helsinkyje

Tartautinė Geteborgo
knygų mugė

Vaiva Grainytė,
Rimvydas ŠirvinskasMakalius

Suteikė galimybę būti matomiems, ieškoti
literatūrinio kūrinio realizavimo rinkų, naujų
kontaktų

100

Žydų kultūros centras,
Stokholmas

Jurgita Verbickienė,
Daumantas Todesas,
Jurgita Gliauberžonaitė

Formavo pozityvų Lietuvos įvaizdį, požiūrį į
Lietuvos žydų paveldą.

100

Umėja, Folket bio

Gytis Lukšas, Jonas
Ohmenas

Helsinkis, kinoteatras K14

Giedrė Žičkytė

Pirmą kartą suteikė galimybę susipažinti su
lietuviško kino istorija ir šiuolaikiniu kinu.
Pristatė šiuolaikinį Lietuvos kiną, formavo
patrauklų Lietuvos kaip kuriančios šalies
įvaizdį

60

Umėjos informacinis laikraštis Fridag 30

300

2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Apytikslis
žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų
skaičius

Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda ir
pan.) ir kultūros atašė indėlis
į projektą

Projektą
inicijavusi
organizacija

Filmo Ekskursantė
pristatymas
Pranešimas spauda,
kvietimai, sklaidai

Lietuvių, latvių ir
Rugpjūčio 23,
estų bendruomenės Svenska Film
Stokholme
institute

Peržiūroje dalyvavo platus klausytojų
Audrius Juzėnas,
ratas: latvių, lietuvių, estų žiūrovai bei 170
filmo prodiuseriai
švedų kilmės šeimos nariai.

Literatūrinės dirbtuvės

Dramaturgės
Annalinah
Rugsėjo 27 d.
Herzberg dirbtuvės

Gabrielė
Labanauskaitė

Projekto
Projekte dalyvavę
įgyvendinimo vieta ir Lietuvos kultūros
data
veikėjai

Lietuviško filmo Kaip mes
žaidėme revoliuciją
pristatymas
Organizaciniai darbai,
pranešimas spaudai,
dalyvavimas pristatyme ir
diskusijoje

Tarptautinis kino ir
Rugsėjo 4 d.
muzikos festivalis
Kino teatras
Orebro

Paroda Vibrant Tensegrity
Organizaciniai darbai,
pranešimas spaudai

Galerija
Ostasenkatu 11

Projekto reikšmė, pasiekti rezultatai

Padėjo pasiruošti 2015 m. vyksiančiai
Atlikėjų menų bienalei Malmėje.

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų kopijos
el. formatu
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http://www.orebroguiden.com/live-at-heart-filmstartar-samarbete-med-litauen/

Galerija
Ostasenkatu 11
Rugsėjo 15-27

Dagnė
Vildžiūnaitė

Lietuviškas kūrinys atsidūrė ir buvo
matomas tarptautiniame kontekste.
Pasiekė jaunimo auditoriją.

Menininko iš Lietuvos kuruojamas
Vladas Suncovas, projektas susilaukė profesionalų
Austėja Vilkaitytė susidomėjimo ir pasiūlymų dėl naujų
projektų

20

50
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Kino filmo Lošėjas
pristatymas
Pranešimas spaudai, pagalba
organizuojant papildomus
susitikimus
Stalo teatro pristatymas
Geteborgo kultūros dienų
metų
Išlaidų derinimas su
bendruomene
Daivos Čepauskaitės kūrybos
vakaras Knygų festivalyje
Kelionės organizavimas,
pranešimas spaudai
Baltijos šalių meno paroda
Present tense, išlaidų
derinimas, pranešimas
spaudai, dalyvavimas
atidaryme

Lietuviškas kūrinys atsidūrė ir buvo
matomas tarptautiniame kontekste bei
sulaukė didelio žiūrovų skaičiaus.

Kino festivalis
Meilė ir anarchija

Rugsėjo 27 d.

Ignas Jonynas

Geteborgo lietuvių
bendruomenė

Rugpjūčio 15 d.,
teatras Buratinas
Geteborgas

Saulė Degutytė,
Saulius Čėpla,
Edita Zizaitė

Kristianštado
Knygų festivalis

Rugsėjo 5 d.
Konserthuset
Mažoji salė

Daiva
Čepauskaitė

Kalmaro meno
muziejus

Kalmaro meno
muziejus
lapkričio 15 –
vasario 15 d.

Susilaukė ne tik didelio susidomėjimo
Kostas Bogdanas,
tarp profesionalų, bet ir galimybės
Eglė Budvytytė
pasirodyti kituose projektuose.

500

20

Kūryba pristatoma įdomaus ir didelį
atgarsį susilaukiančio renginio
rėmuose.

70
Barometer-OT, lordag 15 November
Ostra Smaland/Nyheterna Lordag 15 November
500

II. Kita veikla (tarpininkavimas ieškant potencialių bendradarbiavimo partnerių; informacinės pažymos apie rezidavimo šalies iniciatyvas;
informacijos apie gerąją praktiką įvairiose kultūros srityse kaupimas ir sisteminimas; analitinių planavimo dokumentų, pozicijų, aktualių siūlymų rengimas ir pristatymas; aukšto lygio susitikimai
su rezidavimo šalies valstybės pareigūnais, ES institucijų pareigūnais, kultūros institucijų vadovybe; organizuoti ir/ar koordinuoti vadovybės vizitai (Lietuvos ir reziduojamos šalies į Lietuvą);
organizuoti ir / ar koordinuoti reziduojamos šalies žiniasklaidos atstovų, kultūros operatorių vizitai (Lietuvos ir reziduojamos šalies į Lietuvą); su tęstiniu bendradarbiavimu susijusios veiklos
(stipendijos, rezidencijos, mainai, ilgalaikiai projektai ir pan.); viešieji ryšiai ir darbas su žiniasklaida; informacijos kaupimas apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą rezidavimo šalyje (šalyse),
paveldo sugrąžinimo į Lietuvą projektų įgyvendinimas; Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros darbai; kultūros turizmo produktų sklaida;
rezidavimo šalyje Lietuvos kultūrai nusipelniusių asmenų pristatymas apdovanojimams; pasisakymai ir pranešimai susitikimuose, renginiuose ir konferencijose; interviu žiniasklaidai; leidybos
projektai; edukaciniai projektai; Lietuvos kultūros informacijos centrų kūrimas ir stiprinimas (aukštosios mokyklos, bibliotekos ir kita).
Bendradarbiaujant su Lietuvos institucijomis buvo vykdomi šie Švedijos kultūros operatorių vizitai į Lietuvą: Anna Kallander , E=mc2 Dance / Olof Persson Projects apsilankymas Tarptautiniame
šokio festivalyje Kaune bei susitikimas su Menų spaustuvės atstovais, , kuratorių Marianna Garin, Olof Bengt Johansson - Kalmar Konstmuseum konsultacijos menininkų atrankai projektui, šokių
specialisto Mårten Spångberg vizitas į Ruperto meno ir edukacijos centrą bei meninės dirbtuvės Menų spaustuvėje, Upsalos kultūros atstovų Björk Maria vizitas į Lietuvą ir kontaktai renginyje
Druskininkų poezijos ruduo, pagalba ir susitikimų planavimas Lietuvoje rengiantis konferencija Lajkka Keneth Astrom – Eskilstunos meno muziejus, vertėjos ir vadybininkės Reetos Tuoresmäki
apsilankymas festivalyje Sirenos, suomių teatrologo Wilmar Sauter dalyvavimas Sirenose.
Įvyko svarbūs susitikimai su Švedijos kultūros institucijų vadovais: Olof Bengt Johansson - Kalmar Konstmuseum, Bengt Kylsberg Skoklosterio pilis, Eva-Sofi Ernstell, Armijos muziejus, Maria
Jensen, Nacionalinis istorijos muziejus. Veiklos pristatymas Lietuvos garbės konsulų metiniame susitikime Švedijoje, dalyvavimas EUNIC‘o vadovų metiniame susitikime Stokholme. Lituanistinio
paveldo paieška.
III. Kultūros atašė sudaryta veiklos kontaktų suvestinė (teikiama viešai prieinama informacija tik elektroniniu būdu kaip priedas prie ataskaitos)
Projektų partnerių, bendradarbių, išeivijos kultūros ir meno veikėjų duomenų bazė rezidavimo šalyje (šalyse) (vardas, pavardė, organizacija / veiklos sritis, pareigos, kontaktiniai duomenys)
IV. Pastabos ir pasiūlymai
Retai grįžtant į Lietuvą jaučiamas informacinis badas, praktiškai nevyksta tiesioginis informacijos turinio atsinaujinimas, nebent pasitelkiant šiuolaikines komunikacijos priemones arba
„geruosius gandus“. Daugiau tikslingų vizitų į Lietuvą padėtų palaikyti normalią „apytaką“ ir kokybiškiau atnaujintų žinias apie kultūros lauką.
__________________
(parašas)

______________
(vardas, pavardė)
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Pastaba: pasirašytos ataskaitos teikiamos paštu Kultūros ministerijai ir adresuojamos kultūros ministrui. Ataskaitų kopijos, reikšmingesnės publikacijos žiniasklaidoje ir veiklos kontaktų suvestinės
siunčiamos elektroniniu paštu Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėjui.

Parodos Society acts rezenzijos Švedijos (ir Lietuvos) spaudoje
http://kultura.lrytas.lt/daile/naujajame-malmes-muziejuje-lietuviu-menininkai-tarp-kaimynu.htm
Reviews Society Acts
Sydsvenskan (Thomas Millroth)
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/konst--form/modernautstallningen-vard-att-besoka-flera-ganger/
Helsingborgs Dagblad (Linda Fagerström)
http://hd.se/kultur/konst/2014/09/27/ostersjoar/
Dagens Nyheter (Birgitta Rubin)
Can't find online
SR P1 Kulturnytt (Eskil Krogh Larsson)
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=478&grupp=18639&artikel=5970984
Skånska Dagbladet (Britte Montigny)
http://www.skanskan.se/article/20140925/NOJE/140929625/-/guldkorn-att-hamta--nar-moderna-tar-pulsen
Hufvudstadsbladet (FI) (Sebastian Johans) Can't find online
Omkonst (Martin Hägg)
http://www.omkonst.com/14-modernautstallningen.shtml
Kunstkritikk (Fredrik Svensk)
http://www.kunstkritikk.se/kritikk/samtida-alltfor-samtida/
Uppsala Nya Tidning (Sebastian Johans)
http://www.unt.se/start/myllrande-moderna-i-malmo-3376977.aspx
Expressen (Nils Forsberg)
http://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/konsten-tiger-still/
Kvällsposten (Conny C-A Malmqvist)
http://www.expressen.se/kvp/kultur/i-striden-skonheten/
SR P1 OBS! (Linda Fagerström)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5983676
Trelleborgs Allehanda, Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda (Carolina Söderholm) http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/article2262132/Moderna-perspektiv.html
Kunsten.nu (Ditte Vilstrup Holm)
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?Landkort+over+samtidskunstens+handlinger+moderna+museet+malmo
Politiken (Maria Kjær Themsen)
http://politiken.dk/kultur/kunst/ECE2455626/anbefaling-malmoe-opsaetter-staerke-politiske-vinter-udstillinger/
Lundagård (Andrea Ax Karlsén)
http://lundagard.se/2014/10/29/nar-samhallet-sager-ifran/
Arbetet (Thomas Olsson)
http://arbetet.se/2014/10/13/aktuell-konst-med-politiskt-forhallningssatt/
Göteborgsposten (Mikael Olofsson?), Nėra online
Aftonbladet (Fredrik Svensk)
http://www.aftonbladet.se/kultur/konst/article19808307.ab

7

