Vi hoppas att vi ses på Lördag

PERSBO STUDIO
presenterar:

33
Ett projekt av och med Trygve Luktvasslimo
Lördagen den 2 juli 2011
[Scroll down for English version]

Program:
· 12.00 till 15.30: Alla är välkomna till Persbo, vi grillar korv och annat, tar en drink och
hänger i trädgården. Försäljning av enkelt grillat och dryck.
· Vid 15.30 så inviger vi skulpturen 33
· Klockan 16.00 börjar performancet och håller på 30-45min.
· Efter performancet så blir det lite fest med musik, öl, vin och lite tilltugg.
Det kommer att avgå en gratis buss från Uppsala tågstation klockan 14.00 och den kommer att
gå tillbaks till Uppsala 17.30. Säg till om du vill åka med den bussen.
Trygve Luktvasslimo är en norsk konstnär som är bor och är verksam både i Berlin och
Mosjoen. Hans konstnärskap låter sig inspireras av relationer mellan - det inhemska

och hemmet - och religiösa processer och traditionella föreställningar.
33 som är skrivet och utfört av Trygve kommer att gå av stapel den 2:a Juli 2011. Trygve har
har specialskrivit detta projekt för Persbo Studio som inryms i möstessalen av ett missionshus.
Dessutom kommer Trygve att inviga våran skulpturpark med en skulptur som innefattas av
samma projekt.
Titeln 33 anspelar på numerologiska kopplingen mellan konstnärens födelsedag och Jesus
dödsdag.
Det är ett väldigt mättat och ambisiöst projekt där Trygve ställer det ockulta
i populärkulturens navelskåderi i förhållande till den enskilde individen. Han låter
samhälleiga fenomen associera med mytologiska och religiösa världar. 33 är ett projekt
som innefattar 3 delar: ett performance, en skulpur och en bildserie.
Trygve ger en kropp till det tomma argumentet och låter både sig själv och oss utsättas för
den retorik som gör sig påmind i mediaflödet och i populärkulturen. Ett slags tomt auktoritärt
tungomål tröttar, motiverar och ifrågasätter den enskilde individen och hennes fria val.
Vardagliga gester omvärderas och artikuleras med ett monumentalt efterklang. 33 fördömer
inte manipulering, utan låter oss balansera på gränsen mellan mission och manipulering.
Persbo Studio är ett nytt initiativ som drivs av konstnärerna och kuratorerna Jenny
Yurshansky och Fredrik Strid. Persbo Studio fungerar som en konstsmedja och en plats för
events och performance. En del av Persbo Studios framtid är utbyggandet av skulpturparken.
Detta är det första projektet som Persbo Studio utför och vi vill tacka Billedkunstnernes
Vederlagsfond i Norge som har hjälpt oss att genomföra detta projekt.
Jenny Yurshansky är en aktiv konstnär och har stora erfarenheter som kurator i synnerhetet
med det omfattande projektet Unclassifiable. Fredrik Strid har fram till 2008 varit aktiv
kurator med Signal i Malmö och är också konstnär.
Projektet är sponsrat av Billedkunstnernes Vederlagsfond i Norge

Hör gärna av dig till oss om du har frågor om något! (Se nedan för lite praktisk
information)
Jenny mobil: 0706-17 34 25
Fredrik mobil:0702-98 66 86
Persbo Studio fast telefon: 0293-54 101
Eller e-posta / facebooka oss!
Vi hoppas att du kan komma och vi önskar Dig varmt välkommen till en fin dag
på Persbo Studio.
Kramar från Jenny och Fredrik
PERSBO STUDIO
Persbo 104
81595 Månkarbo
tel 0293-54101
www.persbostudio.com
persbostudio@gmail.com

Färdsätt:
· Lättast åker man bil, det är ganska exakt 1 timme norr om Stockholm.
· Gratisbuss från uppsala: På Uppsala C följ skyltar mot ”ersättningsbussar” bussen är märkt
Persbo Studio och går exakt 14.00 och kör tillbaks till Uppsala 17.30 (ankommer ca. 18.15)
· Vi kan plocka upp dig vid Månkarbo busshållplats södra om du väljer att åka lokalt (obs.
Senast klockan 14.00 vid Månkarbo) e-posta oss om du vill åka med bussen.
· Lokalbuss och tåg: http://www.ul.se/resw/?to=&from=&adv=true
Buss, sök på: Uppsala Centralstation - Månkarbo södra
Eller tåg till Tierp. http://www.sj.se/ sen buss från Tierp till Månkarbo
Här ligger Persbo Studio:
Google Maps:
http://maps.google.se/maps?saddr=60.201115,17.401628&hl=sv&ll=60.201019,17.402515&s
pn=0.054342,0.209255&sll=60.201085,17.402365&sspn=0.000849,0.00327&mra=dme&mrs
p=0&sz=19&z=13
Eniro: http://personer.eniro.se/profil/fredrik+strid/per_1110253
___________________________________________________

PERSBO STUDIO
presents:

33
A project by Trygve Luktvasslimo
Saturday, July 2, 2011
Program:
12:00 - 15:30: Everyone is welcome to Persbo Studio. Mingling in the garden. Drinks and
grilled food for sale.
15:30 Inauguration of the sculpture 33.
16:00 Performance begins and will last 30-45 minutes.
After the performance we will have a small celebration with music, beer, wine and snacks.
*There will be a complimentary bus departing from Uppsala Central Station at 14:00. It will
return back to Uppsala at 17:30. Please notify us in advance if you would like to travel with
this bus.

Trygve Luktvasslimo is a Norwegian artist who lives and works in both Berlin and Mosjøen,
Norway. His work is inspired by the relationship between the metaphysics of the domestic
sphere and religious processes along with traditional beliefs.
33, written and performed by Luktvasslimo, will debut on July 2, 2011. He has created this
project specifically for Persbo Studio and it is located within the chapel of this former
church. Additionally, he will inaugurate our sculpture park with a piece that is a component
of this project.
The title 33 alludes to the numerological connection between the artist recently turning 33 and
that being the same age that Jesus died.
In this dense and ambitious project Luktvasslimo sets the occult within navel-gazing pop
culture in relation to individual perceptions. He associates social phenomena with the mythic
qualities of pop culture and religion. 33 is a project in three parts: a performance, a sculpture
and series of drawings.
33 materializes the baseless argument and exposes us and the artist to the rhetoric of
mainstream media and contemporary culture. The project takes on an authoritarian voice, that
speaks in tongues, echoes in the chapel: it exhausts, motivates and questions the common
man's freedom of choice. Luktvasslimo reevaluates trivial gestures and articulates them with
a monumental reverberation. 33 does not condemn manipulation, it allows us to balance on
the border between it and proselytization.

Persbo Studio is a new initiative run by artists and curators Jenny Yurshansky and Fredrik
Strid. Persbo Studio is as an artist workshop, a site for events and performances, and the
future will see the expansion of a sculpture park. Jenny Yurshansky is an active artist and an
experienced freelance curator, one example being the comprehensive video exhibition
UNCLASSIFIABLE. Fredrik Strid is also an active artist and until 2008 was a curator with
the contemporary art center Signal in Malmö.
This is the first project to be hosted by Persbo Studio and we wish to thank Billedkunstnernes
Vederlagsfond in Norway, which has generously supported this project.

For further information about the artist please visit his website:
www.trygveluktvasslimo.com
Please contact us if you have questions about anything! (See below for practical information)
Jenny Cell: +46 706-17 34 25
Fredrik Cell: +46 702-98 66 86
Persbo Studio landline: +46 293-54101
Or e-mail / like us on Facebook!
We hope you can come and we wish you a warm welcome to a lovely day at Persbo Studio.
Best regards,
Jenny and Fredrik
PERSBO STUDIO
Persbo 104
81595 Månkarbo
Sweden
Tel +46 293-54101
www.persbostudio.com
persbostudio@gmail.com
Getting there:
The easiest mode of travel is by car, it's almost exactly one hour north of Stockholm.
Free bus from Uppsala: From Uppsala C follow the signs for "ersättningsbussar" bus marked
Persbo Studio, it leaves at precisely 14:00 and returns back to Uppsala at 17:30 (arriving at
approximately 18:15)
We can pick you up at the bus stop in Månkarbo södra if you choose to travel locally (note
later at 14.00 at Månkarbo). Please email us if you would like to travel with this bus.
Public train and bus:
Train schedule and tickets: http://www.sj.se
Bus schedule and tickets: http://www.ul.se
For busses search for: Uppsala Centralstation - Månkarbo södra or Tierp Station - Månkarbo
södra

Location of Persbo Studio on Google Maps:
http://maps.google.se/maps?saddr=60.201115,17.401628&hl=sv&ll=60.201019,17.402515&s
pn=0.054342,0.209255&sll=60.201085,17.402365&sspn=0.000849,0.00327&mra=dme&mrs
p=0&sz=19&z=13
...

