
Hjärtligt välkommen till projektrum HJÄRNE 

 

Merzedes Sturm-Lie: Dead Reckoning 

 
Performance och utställning  
 
Curator: Martin Schibli 
 
Fredagen 11 oktober kl. 17-19. Konstnären närvarar 
Performance kl. 18 
Utställningen pågår t o m 25 oktober 2019   
Adress: Fågelsångsgatan 10, Helsingborg 
 

Merzedes Sturm Lie är född 1991 i Köpenhamn, utbildad på konsthögskolan i Stockholm, uppvuxen i 
Bryssel där hon nu åter bor. Hon tillhör idag en av de mest intressanta konstnärerna i sin generation. 
Hon ställer frekvent ut runt om i Europa, till exempel på legendariska Cabaret Voltaire i Zürich.  
 
Konstnärskapet blandar en mängd av samtidens frågeställningar med referenser till konst- och 
kulturhistorien, performance- och konceptkonst och 1900-talets modernism. Ett konstnärskap som 
kompromisslöst tar sig an nutiden med Europas komplexa historia där tid och rymd förändras och 
skapar nya dimensioner av förståelse.   
 
Konstnären skriver: ”Dead Reckoning (Död Räkning) är en navigationsmetod som används till sjöss 
när himmel-, radio- och satellitnavigering inte längre kan användas på grund av dåliga 
väderförhållanden eller elektroniska fel. Historiskt användes det av sjöfarare som Columbus för att 
korsa stora hav. Det är processen att beräkna sin nuvarande position genom att använda en tidigare 
bestämd position och framställa den positionen baserat på kända eller uppskattade hastigheter över 
förfluten tid och kurs. Kortfattat; Du är död om du inte räknar rätt. I denna labyrint som kallas liv 
använder vi död räkning varje dag”. 
 
Missa inte hennes performance på vernissagekvällen! 
 
 
Program: 
11 oktober kl. 17 – 19: Öppning av utställning. Konstnären är närvarande. Performance kl. 18.  
 
 
Övriga öppettider/visningar är när kontoret är bemannat, sporadiskt öppet eller gärna enligt 
överenskommelse med Curator Martin Schibli och/eller Projektrum HJÄRNE. 

  
Projektrum HJÄRNE drivs helt icke-kommersiellt & arbetar mer för att skapa miljöer, handlingsutrymme & för 
att ge rum åt konstnärliga processer. 
  
Martin Schibli är internationellt verksam som curator. Schibli kommer ursprungligen från Helsingborg men har 
sedan ett drygt år återvänt till staden.  Utställningen är en del i ett kontinuerligt samarbete mellan projektrum 
HJÄRNE och curatorn sedan januari i år.  
  
Kontakt: 
Martin Schibli: curator, schiblimartin@gmail.com, 0735062250, www.martinschibli.com 
Projektrum HJÄRNE: 0708 - 147956  
 

mailto:schiblimartin@gmail.com
http://www.martinschibli.com/


Welcome to Project Room HJÄRNE and the opening of  

 

Merzedes Sturm-Lie: Dead Reckoning 

 
- Performance and Exhibition  
 
 
Curator: Martin Schibli 
Friday, 11th October, 5-7 PM. The artist is present.  
Performance, 6 PM 
Exhibition runs until 25th October 2019.  
Address: Fågelsångsgatan 10, Helsingborg, Sweden 
 

 
Dead reckoning is a navigation method used at sea when celestial, radio and satellite navigation can 
no longer be used due to bad weather conditions or electronic failures. Historically it was used by 
sailors such as Columbus to cross large oceans. It is the process of calculating one's current position 
by using a previously determined position, and advancing that position based upon known or 
estimated speeds over elapsed time and course. In short; You’re dead if you don’t reckon right. In 
this maze called life, we use dead reckoning everyday. 
 
Merzedes Sturm Lie was born in 1991 in Copenhagen, educated at the Stockholm School of Art, 
raised in Brussels where she now resides. Her artistic practice mixes a broad range of contemporary 
issues with references to art- and cultural history, performance and conceptual art, and 20th century 
modernism. An artistic practice that with no compromise takes on the present with Europe's 
complex history where time and space change and create new dimensions of understanding. 
 
This is the fourth collaboration between the curator Martin Schibli and Project Room HJÄRNE.  
 
 
Program: 
Friday, 11nd October, opening, at. 5-7 pm.  
Performance, 6 pm.  
 
Other opening hours are when the office is manned, sporadically open or preferably according to agreement 
with curator Martin Schibli and / or Project Room HJÄRNE. 
  
Project Room HJÄRNE is run entirely non-commercially and works to create a free space to support the artistic 
process.  
  
Curator Martin Schibli is a Swedish / Swiss curator that works internationally. 
  
 
Contact: 
Martin Schibli: curator, schiblimartin@gmail.com, +46 735062250, www.martinschibli.com 
Project room HJÄRNE: +46 708 147956 

 


