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En presenteras över en del av de tjänster undertecknad kan erbjuda inom ramen för de fält jag är 

verksam inom. Det är viktigt att betona att alla uppdrag anpassas i dialog med uppdragsgivarens 

behov, förutsättningar och önskningar för bästa utfall.   
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Föredrag 

Föredrag, som också kan utvecklas till vidareutbildningskurser, kan vara både halv, heldag eller 
flerdagarskurs. Föredragen kan kombineras med workshops samt lokalt anpassat förarbete med 
genomgång av de lokala och regionala förutsättningarna och möjligheterna.  
 
 
Hur - och varför - stöttar man ett regionalt konstliv på plats, och vidare ut nationellt och globalt, till 
förmån för ett lokalt levande kulturliv?   
Att ett levande regionalt konstliv är bra håller de flesta med om. Men hur gör man? Samtidigt behöver 
ett aktiv konstliv idag utbyte med andra regioner och konstlivet i stort. Hur får man konstnärer att 
stanna kvar och utvecklas på plats i en region. Hur fungerar samspelet mellan de regionala 
förutsättningarna och konstlivet i övrigt som blir alltmer globalt. Föredraget tar också upp frågor hur 
konst och kultur kan bli en framgångsfaktor för turism, regional utveckling och argument för enskilda 
att bosätta sig i en stad eller region.  
 

Kultur, Konst och hållbar utveckling (sustainability)  
Hållbar utveckling - eller sustainability - har i flertal delar av samhället blivit ett ledord, men i konst- 
och kulturtvärlden är många fortfarande avvaktande – t o m skeptiska till begreppet. Inom 
designutbildning och forskning arbetar flertal sedan länge med att implementera dessa idéer i sitt fält. 
Men, konstvärlden har överlag inte anammat tankesättet. Det finns flera anledningar till det; dels är 
konstvärlden ofta – vilket i grunden är hälsosamt - återhållsam med att stödja samhällets rådande 
ideologier. Dels är begreppet till synes inte heller alltid förenligt med hur konstvärldens praktiker 
fungerar. Finns det en motsättning mellan idén om konstnärlig frihet och hållbarhet? Till exempel finns 
konstnärer som använder medvetet förbjudna färger med tungmetaller – allt för att sin konst skall 
bestå framöver; konstvärlden är alltmer global vilket ökar på resorna mm. Och att återvinna artefakter 
slår mot själva idén om att bevara ett kulturarv. Föredraget tar upp och fördjupar sig i dessa 
paradoxala frågeställningar, men ger i slutet ett förslag på hur konstvärlden skulle kunna fungera – och 
förstås - i enlighet med sustainability diskursen. OBS: Föreläsningen intar ett meta perspektiv på 
sustainability, och inte ett föredrag i ekologisk återvinning eller hur man hanterar farliga kemikalier i 
ateljén.  
 

Konstens framtid? 
Föredraget ger en introducerande beskrivning av det dagsaktuella läget inom konsten, vad som är på 
gång, vilka processer och skeenden som är i görningen; Hur arbetar konstnärer idag? Vad av dagens 
konst som kommer att gå till konsthistorien? Håller vi på att få en uppdelning av en officiell och 
inofficiell konst i Sverige idag? Vad betyder det att det öppnat tusentals stora museer runt om i 
världen från millennieskiftet och de närmaste åren, varav flertalet finns utanför Europa, och i 
repressiva stater? Några av dessa har inköpsbudgetar som flera gånger överstiger flera gånger mer än 
moderna museet. Innebär det en förskjutning var kulturlivet står någonstans? Vad betyder det för 
svensk konstliv och våra offentliga institutioner? Dessutom tar föredraget upp frågeställningar vad 
konsten är på väg - i Sverige och globalt.  
 
Behöver vi verkligen ännu ett offentligt konstverk 
Under senare decennium har intresset för offentlig konst ökat markant, och alltfler kommuner har 
ökat anslaget, t ex via anamma 1% regeln. Samtidigt verkar den konstnärliga diskussionen avstannat 
över vilka verk och var de fyller mest funktion någonstans inte hunnit med i samma utsträckning. Trots 
de ökade resurserna, klagar konstnärerna på svårigheten att ge offerter och delta i tävlingar. Och om 
de vinner beklagar de ofta svårigheten i processen. Och några konstnärer t o m hoppas att projektet 
avbryts. Och om något lyckas så finns allmänna opinionen som ibland tycker att beslut tas över 



huvudet. Varför existerar dessa glapp?  Hur fungerar offentliga projekt i andra länder? Finns någon att 
lära sig? Föredraget ger en presentation – delvis kritiskt - över det offentliga konstverkets historia från 
1800-talet, till platsens betydelse för offentlig konst i olika nationella och historiska sammanhang, och 
hur det skiljer sig mellan länder och Sverige. Föredraget belyser också skiftande case studies, t ex hur 
en liten ort i Schweiz – Romanshorn - genom en delvis jobbig process lyckades bli världsberömt genom 
ett offentligt verk, och samlade 3000 invånare till invigningen. Samt 100-tals reportrar och journalister 
från stora delar av Europa.  

 

Workshops 

Workshops för grupper om 10-50 personer. Workshops som handlar om att formulera, diskutera och 

problematisera visioner för konst- och kultur eller mer generella visioner ur antingen visuell eller 

språklig kommunikation. Exempel på workshops:  

En gemensam strategi?  
En workshop där ett flertal personer tillsammans formulera en gemensam strategi för att gå vidare 

inom det lokala konst- och kulturlivet. Fungerar som moderator, tidsplanering och ledare under 

workshopen. Kombineras med fördel med ett ovan nämnt föredrag.  

FNs Generalförsamling har utsett er…. 
En workshop som handlar om att finna en gemensam värdegrund som alla kan förenas kring och 

förstå på ett djupare plan, alltså inte bara till acceptera några öppna nyckelord som alla är med på. 

Workshopen går bakom orden, och berör hur vi skiftande vi förstår symboler och ord som demokrati 

och rättvisa.  Workshopen innehåller twister och vändningar av pedagogiskt slag som kommer 

överraskande för deltagarna. Deltagarna arbetar i små grupper med visuella symboler, som de 

behöver argumentera för inför de andra grupperna. Resultatet ger ökad gemensam förståelse för en 

gemensam värdegrund, och en förståelse hur skiftande den kan förstås.  

 

Konferenser  

Har erfarenhet att organisera konferenser inom konst och kultur inom skiftande fält. Det kan vara 

geografisk baserade som östersjön, eller hur fristående kulturarbetare och kulturentreprenörer 

försörjer sig i andra länder, om offentlig konst, hur man stödjer ett regionalt konstliv i en global värld, 

nya tankegångar kring museer etc. Tidigare konferenser jag enskild eller i samarbete organiserat:  

2012: Nationell två dagars konferens om offentlig konst och stadsplanering I samarbete med SKL, 
Kalmar kommun och EU projektet Artline. Talare var stadsplanerare, kulturchefer och konstnärer.. 

2012: Do we really need yet another piece of public art? Två dags konferens om offentlig konst i 
samarbete med Ölands folkhögskola och EU projektet Artline: Konferensen handlade om en ny syn på 
offentlig konst baserad på erfarenheter från länder i snabb förändring. Inbjudna talare: Aneta Szylak, 
Agnieszka Wolodsko (Laznia, Gdansk), Vladimir Us, m fl. 

2011 Två dagars konferens i samband med utställningen A Complicated Relations, part II. Handlade om 
konstens möjligheter att påverka på platser där det inte finns någon konstvärld samt i periferier. 
Inbjudna talare: Piotr Verzilov/Natalia Tolokonnikova (senare känd frontfigur i Pussy Riot), Conny Blom, 
Ales Pushkin, San Donato Group, Marina Naprushkina, Sanne Kofold m fl.   

 



Konsultuppdrag  

Arbetar även med direkta definierade konsultuppdrag inom området konst och kultur. Det kan handla 

om utställningsproduktion, regelrätt utvärdering av verksamheter ur både ekonomiska, 

organisatoriska och kvalitativa aspekter, strategiskt bidra till att utveckla ett regionala konstliv, 

förutsättningar för en ny konsthall/ett nytt konstmuseum mm, lyfta ett regionalt konstliv utanför den 

egna regionen, hur man stödjer lokala konstnärer…  

 

Utställningsproduktion 

Undertecknad arbetar löpande med utställningsproduktion i Sverige och internationellt. Har gjort över 

100-talet utställningar i 14 länder på fyra kontinenter. Inklusive medverkan på konstbiennaler. 

Majoriteten av utställningar har omtalats positivt i media (dagstidningar, TV, radio, etc). Det har rört 

sig om en varierade utställningar; enskilda solo utställningar, grupp utställningar, tillfälliga utställningar 

i det offentliga rummet eller tillfälligt temporära lokaler. Större och mindre projekt. Etablerade 

internationella namn eller mer regionala namn.   

 

Skräddarsydda guidade resor  

Upplägg utifrån behov. Det kan röra sig om t ex utbildning, referens eller inspirationsresor. Kan ordna 

specialvisningar och möten med intressanta kollegor på besöksmålen samt att bidra till att skapa 

förutsättningar för nätverk. Resorna kan ordnas utifrån specifika frågeställningar om nya planerade 

museer kan fungera, hur konsten ser ut idag på andra håll, hur jämförbara kulturinstitutioner kan 

arbeta på andra håll mm. Destinationer kan vara biennaler världen över, metropoler som NY, London, 

Berlin, men även länder som Tyskland, Polen, Schweiz, m fl. I resorna ingår att planera program, 

introduktion, guidning. Vissa av resorna kan om intresse finns samordnas med andra uppdragsgivare 

för att få ihop rimligt antal resenärer till en grupp. Förslag på resor:  

Venedig 2019: 13 maj – slutet av november 2019. Venedig lämpar sig väl som resmål för att ha koll på 

vad som händer just nu inom konsten; trender och vart den är på väg? På kort tid finns en möjlighet 

att en mängd utställningar och konstnärer av hög kvalitet som inte är möjligt på så många andra sett. 

Svårigheten är mer att välja i utbudet då det sker 100-tals utställningar och event samtidigt på olika 

platser. Jag själv är alltid inbjuden på förhandsvisning av biennalen och kan lotsa grupper genom 

gränder för att finna det mest intressanta, omtalade och uppskattade.  

Gdansk: Gdansk är en av Östersjöns mest expansiva kulturstäder med en historia som sträcker sig från 

sekler. En stor del av 1900-talets händelser i Europa har tagit sin början i staden, som starten på andra 

världskriget och framväxten av solidaritet. Det är ingen tillfällighet att nobelprisvinnaren Günter Grass 

låter flera av sina berättelser drivas av händelserna i dåvarande Danzig som staden hette då. Det är 

klart att historiens närvaro påverkar kulturens förutsättningar. Vi besöker de tongivande 

institutionerna för konst och träffar representanter för kulturlivet, besök hos konstnärer, och platsen 

där andra världskriget började (Westerplatte). Vi besöker även två av Europas mest omdiskuterade 

museer under senare år; det europeiska centret för Solidaritet och det nya museet om andra 

världskriget. Staden är hanterbar och lämpar sig väl för en kortare resa.   

3 B med Zürich: Vi besöker Basel, Bern, Bregenz och Zürich och träffar dess representanter och 

kulturarbetare. Även om mycket skiljer sig åt, så finns många likheter mellan länder som Schweiz och 

Sverige. Förutom folkmängd, lång tid av fred, grundläggande värderingar på demokrati och dess 



betydelse etc. Båda länder ser positivt på kulturens roll som en grundläggande faktor för demokratin. 

Ändå finns många skillnader i hur synsättet hur kulturen organiseras. Kan vi lära oss något av detta? 

Det finns några intressanta nyckeltal att fundera på: Schweiz har långt fler institutioner per capita än 

Sverige, varav åtskilliga tillhör de tongivande i världen, och vars personal ofta avancerar till att leda 

stora biennaler och stora institutioner i världen. T ex har Berns konsthall renderat flera curatorer för 

Venedigbiennalen, trots att den juridisk tillhör en konstförening av liknande slag som en svensk 

konstförening. En av de mest tongivande drivs av schweiziska motsvarigheten till svenska 

konsumrörelsen. Även bland konstnärer finns en skillnad. Till exempel på den internationella 

rankinglistan för konstnärer Arfacts, rankas ca 25 schweiziska konstnärer på top 500. Sverige rankar ca 

70 konstnärer på top 10 000. Även om det ska framhållas att listan är ett kvantitativt mått och därmed 

lite trubbig, ger det en signal om att fler konstnärer kan försörja sig på sitt arbete i Schweiz, trots – 

eller kanske pga – Sverige är det land som förmodligen har flest konstnärer per capita.  

Bregenz, en liten ort, nära Schweiz, på den österrikiska sidan av Bodensjön, men väldigt off i Östersjön 

valde att satsa på kulturen för att bygga staden inför framtiden.  Med en kombination av fasta 

institutioner som ett tydligt konstmuseum - Kalmar konstmuseum i Sverige var arkitektoniskt 

inspirerar av denna byggnad - och sommarkulturfestival har man lyckats skapa en plats med mycket 

hög livskvalitet och att vara en anledning till varför området drar allt flera turister. Att staden har 

lyckats genom sin satsning på kultur fick även genomslag inom populärkulturen att Bregenz Operahus 

var med som inspelningsplats under festivalveckorna i James Bond filmen Quantum of Solace 2008 

samt det efterföljande datorspelet.   

 

Dubai, Abu Dhabi och Sharjah: Emiraten vid persiska viken har under senare år haft en strategi att satsa 

på turism den dagen oljan tar slut. Under senaste decenniet har de intensifierat även 

kultursatsningarna då dessa spelar en avgörande roll för att turismen skall fungera. Turister i finansiellt 

högre och mellan nivå är i allt högre grad beroende av andra aktiviteter än sol, sand och nöjesparker 

för sina beslut av semesterval. Det syns på flera plan när det gäller några av platserna som satsar 

miljarder på kultur: T ex kan nämnas förutom skumma Europa och USA på kompetenta konsthistoriker 

och utställning producenter, att turistavdelningen i Dubai köpte förra året in en Da Vinci målning för 4 

miljarder, bara en enskild privat samling lär ha en inköpsbudget på ca 1 miljard per år (vilket kan ställas 

mot moderna museets egna medel på 3 miljoner per år), de har satsat på Sharjah biennalen som 

under senare år är bland de mer etablerade biennalerna av de hundratals som existerar idag. Art 

Dubai, är en konstvecka med mässa som samlar flera gallerier och andra i Dubai under våren. En synlig 

konsekvens är också att etablerade större institutioner nu öppnar påkostade filialer på dessa orter.  

Frågan är vad allt detta betyder och får för konsekvenser globalt och indirekt också för Sverige? Det 

finns faktiskt ännu ingen klar överenskommen uppfattning om detta. Tecken som finns är att ökad 

prisnivå på verk som platsar på museum, dyrare kostnader att göra de mest publika utställningarna, 

Sverige får minskad betydelse på konstens världsmarknad. Men spelar detta egentligen någon större 

roll, och i så fall vilken för ett regionalt konstliv i Sverige? Det är mer oklart.   

En mer allvarligare invändning är att kulturens maktcentra (utifrån finansiella aspekter) förskjuts från 

kanske mer demokratiska samhällssystem till mer repressiva. Betyder det något även för konstens idé 

om vad som är kvalitet och vad som visas? Eller kommer kulturens kraft vara så stark att den istället 

bidrar med demokratiprocessen i dessa länder? Ingen kan idag med säkerhet säga hur det går.  

 

  



Om Martin Schibli:     

    

Schibli har en bred erfarenhet från konst- och kulturlivet sedan flera decennier. Han har varit verksam 

som bl a konstkritiker för Helsingborgs Dagblad, egna galleriprojekt, författare till boken Hur man blir 

samtidskonstnär på tre dagar, konstnärlig ledare, utställningschef, demokratiarbete genom Svenska 

institutets Creative Force program, transformerat regionalt museum till att bli ett av de mer 

framgångsrika museerna ur både regionala och nationella utgångspunkter. Schibli har ständigt 

intresserad sig för konsten och kulturens förutsättningar i ett regionalt, nationellt och globalt 

perspektiv och dess samband. Hans curatoriska praktik omfattar drygt 110 utställningar, i fjorton 

länder på fyra kontinenter varav flera inom ramen för olika biennaler. Åtskilliga utställningar har varit 

nationellt uppmärksammade utställningar i media som Dagstidningar, radio och TV.   

Erfarenheten av att arbeta i skiftande institutioner, kulturella, historiska och nationella sammanhang 

med skiftande styrelseform, från demokratier, via semidemokratier till repressiva länder, har givit ett 

pluralistisk synssätt var kulturen kan betyda för ett samhälle.  

 

Föreläsningar/utbildning: Schibli är återkommande på föreläsare på utbildningar inom universitet 

(inom områden som design+change, management world cultures, m m) och flertal konstskolor, till 

exempel Linnéuniversitet, Ölands konstskola, Svefi, Umeå konsthögskola, Kronobergs konstskola, 

konstakademin i Gdansk och Stettin, Gerlesborgsskolan m fl. Föreläser också frekvent för skiftande 

konstinstitutioner, konferenser och föreningar.  

Konferenser och workshops: Schibli har initierat och planerat konferenser t ex om konstlivets 

förutsättningar i repressiva stater jämfört med demokratiska stater. Han har även medverkat 

tillsammans med kollegor att planera konferenser tillsammans med organisationer som svenska SKL till 

Belaruskiska YGallery.  Han har även föreläst på flera konferenser runt Östersjön och i Ryssland, samt 

genomfört flera workshops på nationella och globala konferenser.    

 

Utbildning Martin Schibli: Magister i konstvetenskap, fil kand i praktisk filosofi samt en kand 

ekonomutbildning med inriktning mot management consulting, organisation och ledning. Alla från 

Lunds Universitet.  

Vid begäran kan fullständigt CV erhållas med referenser.  
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