
KORT OM KONSTFOAJÈN

Konstfoajén är en plats där vi 
i första hand visar projekt som 
behandlar frågor relevanta för 
en plats som Skarpnäck. Det 
kan handla om social hållbar-
het, om samhällelig förändring, 
om konstnärliga (eller andra) 
processer som ett medel för 
möten och utbyte, om kon-
sterna som process, om lokala 
initiativ, om aktivism, om makt, 
om nya inspirerande berättel-
ser, om gemenskap… 

Om du kan tipsa om ett projekt 
som berör ovanstående äm-
nen, tveka inte att höra av dig!  
Skicka ett e-brev till: konstfoa-
jen@stockholm.se och presen-
tera projektet.

Läs mer om Konstfoajén på: 
www.skarpnackskulturhus.se
Utställningskurator: 
Christofer Blixt

KORALLREVET

Utställningen pågår 
1 december - 12 januari

Skarpnäcks 
Kulturhus



Den konstnärliga verksam-
heten INUTI bjöds 2018 in för 
att delta vid Stockholms Kul-
turfestival. De bestämde sig 
för att, genom de traditio-
nella hantverksmetoderna 
stickning & virkning, försöka 
skapa ett jättelikt korallrev 
tillsammans med kulturfesti-
valens besökare.

Verket växte långsamt fram 
under festivalperiodenens 
fem dagar i ett tält vid Norr-
bro. Förbipasserande bjöds 
in för att sticka och virka 
organiska former i orange-
färgat garn. Desto fler som 
stannade till desto större 
blev korallrevet. Slutligen 
hade sammanlagt ca 3000 
besökare varit med och bi-
dragit till detta gemenskap-
liga konstverk.

NU KOMMER KORALLREVET 
TILL SKARPNÄCK!

 LÖRDAGEN 1/12 kl. 
12:00 invigs utställningen 
KORALLREVET i Skarpnäcks 
kulturhus konstfoajé. Dans-
gruppen PÅ EGNA BEN håller 
i workshop, ansvariga pro-
jektledare och några av INU-
TIS verksamma konstnärer 
kommer även att finnas på 
plats. 
 TORSDAGEN 6/12 
kl. 14:00-19:00 bjuder vi 
in alla intresserade för att 
bygga vidare på korallrevet, 
då vi arrangerar STICK- & 
VIRKWORKSHOP. Nu är det 
Skarpnäcks tur att bidra till 
det gemensamma projektet! 
 MÅNDAGEN 10/12 kl. 
17:00-19:00 blir det dans-
föreställning med dansgrup-
pen PÅ EGNA BEN & PANEL-
SAMTAL.
 LÖRDAGEN 12/1 kl. 

14:00 kommer vi fira ut-
ställningens avslut med 
ytterligare en WORKSHOP 
tillsammans med PÅ EGNA 
BEN. Denna gång i foajén 
med korallrevet som sceno-
grafi.

INUTI
Stiftelsen Inuti driver daglig 
verksamhet enligt Lagen 
om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, LSS. De 
vänder sig till konstnärligt 
begåvade personer med 
intellektuella funktionsned-
sättningar samt personer 
inom autismspektrumet.

PÅ EGNA BEN
Dansgruppen PÅ EGNA BEN, 
som funnits sedan 1990, 
består av tio deltagare med 
intellektuell funktionsned-
sättning. De har under årens 
lopp haft ett omfattande 
samarbete med och influe-

rats av många professionella 
svenska musiker, såväl som 
musiker från andra delar av 
världen. 

KORALLREVET

bilder från repetition


