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FLEEING AWAY FROM WHAT BOTHERS YOU MOST
17 mars – 17 juni 2007

OM KONSTNÄRERNA:

Jumana Emil Abboud
(f. 1971, Shefa-Amer, bor och verkar i Jerusalem)
”Al Awda/The return”, 2002, video 4,35 min. loop
I verket ser vi en person som går i skogen. Likt i sagan om Hans och Greta lämnar hon spår efter sig 
på marken för att kunna återvända. Verket är en dokumenterad performance och Jumana Emil 
Abboud utrycker det centrala i verket som ”palestiniernas rätt att återvända till sitt hemland”.
Konstnären ställer också ut teckningar ”The Heart Collection”, (2002-2005) ett urval från ett 
pågående arbete.

David Perlov
(f. 1930 Rio de Janeiro – 2003 Tel Aviv)
”My Stills, 1952-2002” (2003), färgvideo, 61 min., språk engelska
David Perlov föddes 1930 i Brasilien och dog 2003 i Israel. När han var i 20-årsåldern studerade 
han fotografi och film i Paris. 1958 flyttade han till Israel och påbörjade en filmkarriär som varade i 
ett halvt sekel. "My Stills 1952-2002" bygger på David Perlovs stillbilder. Fotografierna ger en 
känsla av ögonblicksbilder, ett flöde av personer som dokumenterats i förbifarten. Huvuddelen är 
tagna i Perlovs hemmakvarter men han besöker också sina favoritplatser i Paris och uppmärksam-
mar sina idoler och inspirationskällor. Perlovs berättarröst trollbinder när han reflekterar över såväl 
händelserna 11 september, 2001 som säkerhetsvaktens blommor i knapphålet. ”My Stills” var 
Perlovs sista film. 

Raeda Saadeh
(f. 1977, Um El-Fahem, bor och verkar i Jerusalem)
”Mona Lisa”, 2007, 86 x 63 cm; ”Mjölkerskan”, 2007, 92 x 82 cm; ”Diana”, 2007, 120 x 90 cm 
samtliga färgfotografier monterade på aluminium
Raeda Saadeh har skapat fotografier som går tillbaka på målningar gjorda på 1500-1700-talet av 
Da Vinci, Vermeer och Nattier. Med utgångspunkten ”Jag försöker försätta mig i de avporträtterade 
kvinnornas plats” tar Raeda Saadeh fasta på längtan efter att vara någon annan men att förbli 
bunden till sin faktiska situation och vardag som palestinier och kvinna. De utvalda platserna 
imiterar förlagornas bakgrundslandskap och konstnären beskriver hur också ”det ockuperade 
landskapet blir en medaktör” i iscensättningen. 

Gil Marco Shani
(f. 1968 i Tel-Aviv, där han bor och verkar)
”Utan titel”, 2007, akryl och tuschpenna på duk, 203 x 300 cm; ”Utan titel”, 2007, akryl och 
blyerts på duk, 203 x 300 cm; ”Utan titel”, 2007, akryl och blyerts på duk, 156 x 122 cm; ”Utan 
titel”, 2005-2007, 20 teckningar samtliga krita på papper, varierande storlek
Gil Marco Shani utgår huvudsakligen från fotografier i sina teckningar. En del av teckningarna gör 
han målningar av. Han återvänder upprepade gånger till samma motiv och arbetar om det eller 
detaljer från det. Han säger att han avbildar vardagsscener och använder symboler för en nationell 
konstscen som t.ex. kamelen men hans bildvärld innehåller också rådjur och fåglar, sexualitet, 
militärer och våld. 
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Jan Tichy
(f. 1974, Prag bor och verkar i Tel Aviv)
Jan Tichy arbetar som del i sitt konstnärskap med arkitektoniska modeller av mytiskt laddade platser. 
Det är platser som har en historia som berättar om större sammanhang än den specifika 
byggnadens. Han samlar så mycket information han kan på nätet och konstruerar en modell efter 
det kombinerat med sina antagande om utseende.
”DIMONA”, 2006
pappersmodell, videoprojektion och bläckstråleutskrifter, 45 x 50 x 50 cm 
Dimona är en kärnteknikanläggning som anlades i Israel omkring 1958 med Frankrikes hjälp. 
Anläggningen har hemlighållits och undkommit internationell inspektion. Idag är Dimona 40 år och 
det finns oro över vilka risker det kan medföra.
”Yasser Arafat International Airport”, 2006
pappersmodell, sand 120 x 45 x 15 cm
Yasser Arafat International Airport ligger i den södra delen av Gazaremsan. Flygplatsen byggdes 
1996 under den omvälvande fredsprocessen (det s k Osloavtalet) och öppnades för allmänheten 
1998. Flygplatsen stängdes år 2000 kort efter att den andra intifadan påbörjats. Konstnären 
beskriver flygplatsen som en symbol för förlorade möjligheter.

Jean-Luc Vilmouth
(f. 1952, Creutzwald bor och verkar i Paris)
“Café de l’Olivier”, 2007
De caféer som konstnären skapar utgår från vandringar han gör i olika städer. På Magasin 3 gör 
han om vårt befintliga café och återskapar ”Café de l’Olivier” som han gjorde för Anadiel gallery i 
östra Jerusalem, 1994. Anadiel Gallery är tillsammans med Al–Ma´mal Foundation for Contempo-
rary Art den första och största palestinska platsen för samtidskonst. Konstnären skrev 1994 ”Under 
en promenad i östra Jerusalems kvarter, hittades ett olivträd som skulle ryckas upp med rötterna”. 
Trädet togs in i galleriet och var en del av det café han gestaltade under utställningsperioden. 
Arbetet med caféer och barmiljöer handlar för Jean-Luc Vilmouth om ett intresse för relationen 
mellan konstnärens koncept och besökaren.
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