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Bild: Performancegruppen OTALT 

 

100 STATISTER SÖKES TILL PERFORMANCE OM 

JÄMSTÄLLDHET AV KONSTGRUPPEN OTALT 

Performance: 4 kvinnor, 100 statister, 36 m2 handarbete (2014)  

Producent: OTALT 

Plats: Rådhustorget 

Datum: Lördagen den 15 november 

Tid: 12.00 

 

Under MR-dagarna i Umeå kommer den feministiska gruppen OTALT att göra 

ett konstperformance om ojämställdhet mellan könen och nu söker de statister i 

olika åldrar och kön. Konstnärerna heter Helene Karlsson, Emma Karlsson, 

Anna Ehnsiö och Sara Falkstad. Tillsammans med statister iscensätter de 

performancet ”4 kvinnor, 100 statister, 36 m2 handarbete”. Vill du 

medverka? Din insats är viktig!  

 

Sprid gärna informationen. 

 

Arbetsinsats 

Statisternas arbetsinsats sker först under performancedagen. Men några 

förberedande moment är viktiga: 1) Anmäl dig som statist 2) Ta del av 

informationen i den slutna facebookgruppen där ni också kan ställa frågor, 

se länk nedan. Inga möten äger rum innan performancedagen men redan nu 

får ni information.  

http://vasterbotten.konstframjandet.se/aktuellt/mr-dagarna-konstperformance-av-performancegruppen-/
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Alla deltagare bär svarta kläder till performancedagen. Klä er varmt! Var 

och en av er deltagare kommer vid ankomst att bli tilldelade en placering 

och ett eget manus. Ni kommer att stå på ett lapptäcke och på var sin ruta 

som viks ut på Rådhustorget här i Umeå. De fyra konstnärerna kommer att 

leda er igenom en enkel koreografi som handlar om att stå upp eller sitta 

ned, på just din tilldelade ruta. De kommer att stå i var sitt hörn av 

lapptäcket med en megafon och ropa ut frågor om jämställdhet som ni 

agerar på/svarar på utifrån ert manus. T ex Fråga nr 1”Hur mycket tjänar en 

kvinna i Umeå när en man tjänar 100 kr”? Svaret är 81 kronor. Detta 

gestaltas av att 81 av 100 statister reser sig upp, resten sitter ned. De som 

reser sig upp, svarar alltså på frågan.  

 

På just ditt personliga manus, kommer det att tydligt framgå om just du ska 

sitta eller stå upp på olika frågor. Konstnärerna kommer att formulera alla 

frågor med en siffra som motsvarar samma siffra i ditt manus t ex Fråga 1: 

sitt ned, fråga nr 2: stå upp, fråga nr 3: stå upp etc. Det kommer att vara ca 

20 frågor tagna från BRÅ (Brottsförebyggande rådet).  

 

Inga förkunskaper behövs för att delta. Utan kom bara i tid, håll koll på ditt 

manus och stå kvar på din ruta under hela peformancet samt följ 

instruktionerna från de fyra konstnärerna. Läs mer om performanceverket 

här nedanför.  

 

Samling för performance 

På Rådhustorget lördag den 15 november kl 11.55 

 

Performancets längd: 

30 min  

 

Anmäl ditt intresse som statist genom facebookeventet 

https://www.facebook.com/groups/710109099078749/ 

 

Senast 

Onsdagen den 12 november 2014 

 

Sagt i media: 

http://www.vf.se/nyheter/arvika/statistik-synliggjordes-i-arvika 

 

Hemsida:  

vasterbotten.konstframjandet.se/ 

https://www.facebook.com/groups/710109099078749/
http://www.vf.se/nyheter/arvika/statistik-synliggjordes-i-arvika
http://vasterbotten.konstframjandet.se/
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Arrangör 

OTALT, MR-dagarna och Demokratiakademin i samarbete med 

Konstfrämjandet Västerbotten 

 

Kontakt 

info.vasterbotten@konstframjandet.se  

Camilla Påhlsson, vik.verksamhetsledare, Konstfrämjandet Västerbotten 

 

Om performanceverket: 

100 personer är etthundra procentenheter. På ett handarbetat lapptäcke med 

lika många rutor, gestaltas och levandegörs jämställdhetsstatistik på 36 m2 

med hjälp av kroppar av olika kön. De rör sig i en koreografi som instrueras 

av 4 kvinnor med var sin megafon ute i det offentliga rummet. Från var sitt 

hörn om lapptäcket, agerar de som dirigenter och ropar ut statistik om den 

orättvisa fördelning som finns mellan könen. Statistik som uppmuntrar 

publik och deltagare att reflektera över vad ojämställdhet innebär, likaså att 

känna statistiken fysiskt i sin egen kropp.  

 

Performanceverkt "4 kvinnor, 100 statister, 36 m2 handarbete" iscensattes 

första gången under Internationella kvinnodagen 2014 som en påminnelse 

att arbetet med jämställdhet inte är färdigt utan bara påbörjat. 

OTALT är en feministisk performancegrupp från Arvika som består av 

medlemmarna Helene Karlsson, Emma Karlsson, Anna Ehnsiö och Sara 

Falkstad. De skriver om sig själva att de är "fyra skapande människor med 

fyra olika konstnärliga ingångar. Från teater till text och bild." Deras 

konstnärliga praktik är varken teater eller bildkonst i ordens traditionella 

bemärkelser, utan en experimentell samverkan mellan konstarterna.  

OTALT föddes som en oäkta dotter till Totalteatern i Arvika och ur en 

frustrerande skärningspunkt mellan bristen på intressanta konstnärliga 

uttryck och längtan efter en relevant samhällsdebatt. Vårt konstnärskap 

bygger på en kollaborativ tanke: vi vill att alla ska få både ta del och vara 

medskapare av konst. Av denna anledning är det offentliga rummet 

självklart som vår arena.   

 

mailto:info.vasterbotten@konstframjandet.se

