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Titeln "Gud spelar inte tärning" syftar på ett citat av Albert Einstein,
som trodde på slumpen. Denna titel kan tolkas på olika sätt när det
kommer till kärnan i denna utställning:  ett antal konstverk med
social kritiska budskap kamouflerad som roliga och harmlösa spel.
"Kom och lek med mig!" ropar spelskulpturerna på betraktaren. Men
det som verkar vara roligt vid första anblicken gör att leendet fryser
vid närmare granskning.  

På grund av sitt igenkänningsvärde har spelsskulpturerna en låg
inträdesbarriär även för personer som annars varken är intresserade
av konst eller sysslar med de ämnen som tas upp. 

För att skapa en helhet omfattar utställningen utöver spelskulp-
turerna även mindre figurala skulpturer och målningar inom samma
ämnen. Utställningen kan kombineras med konstverk från andra
konstnärer som arbeta social kritisk och liknande ämnen. 



KONCEPT
Konstverken påverkar på olika nivåer: 

Betraktaren har möjlighet att förstå det sociala problemet genom
att titta närmare på det enskilda konstverket. Detta är möjligt
under ett besök av utställningen. Infoblad om enskilda konstverk
på svenska, tyska och engelska kan ge ett mervärde till besökarna.

Betraktarna kan komma närmare ämnets kärna genom en mer
detaljerad förklaring av spelstrategin och de givna fakta om ämnet
av konstnären eller en annan kvalificerad person.  Samtalet ska 
 styras efter betraktarnas personliga intressen och prioriteringar.

DEL 1 – KONSTUTSTÄLLNING FÖR ALLMENHETEN

DEL 2 – "KONST-PRAT", ETT FÖRDJUPANDE SAMTAL PÅ INDIVIDNIVÅ
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KONCEPT

DEL 3 – INTERAKTIV VISNING, GEMENSAM SPEL MED DISKUSSION

Genom ett aktivt deltagande i spelet är det bäst möjligt att
verkligen fördjupar sig, både mentalt och känslomässigt, i vad
konstverket handlar om. En spelrunda är dock bara meningsfull med
utvalda deltagare under sakkunnig ledning av en moderator. Det
kan antas att deltagande i dessa spel kommer att orsaka mycket
känslomässig efterklang bland spelarna. Till exempel spelet No
Mercy! är designad så att endast ett fåtal av karaktärerna kommer
att nå slutet levande. Detta är medvetet eftersom det återspeglar
fakta. För denna "Interaktiva visning" är det dock viktigt att väljer
rätt brädspel-skulptur för respektive målgrupp. 

OLIKA TEMA PÅ OLIKA KONSTVERK

Det finns konstverk på olika social kritiska tema, som flyktingar,
trafficking eller främlingshat, och det tillkommer successiv fler
konstverk inom samma och andra tema. 

Kolla på angelika-ann-kammerer.com för de nyaste konstverken.

UTSTÄLLNINGSKONCEPT "GUD SPELAR INTE TÄRNING" SIDA  6



KONCEPT

Ut
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en för allmänhet

"Konst-Prat"

In
ter

aktiv visning

Konstutställning under öppettider för allmänheten
"Konst-Prat" efter anmälan för ett begränsat antal deltagare

Interaktiv visning med diskussion för en grupp utvalda deltagare

Konceptet omfattar tre delar

       - ett lämpligt antal skulle vara cirka 10 personer, 1-1,5 timmar

      - deltagarnas antal är begränsat per spel (5-6 pers), 2-3 timmar,

där konstverkets ämne blir mer begripligt för betraktaren, känslorna
blir djupare och problematiken upplevs intensivare ju längre man
tränger in i konceptets kärna. Konceptet kan användas modulärt där
både "Konst-Prat" och Interaktiv visningen är oberoende tillägg. Det
skulle också vara tänkbart att ge intresserade deltagare på "Konst-
Prat" möjlighet att anmäla sig som deltagare i ett "interaktivt spel"
som redan är planerat.
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       Mina verk ter sig skenbart lekfulla
och manipulativa. De klassiska brädspelen
antar formen av skulpturala installationer
där samhällsaktuella scenarion utspelas. Här
kan betraktaren själv välja att vara en
passiv eller aktiv deltagare i korruption,
manipulation, övergrepp, försummelse och
förtryck. Genom sällskapsspelens logik och
dramaturgi uppstår en samhällskritik, som
om allt bara ingick i en större spelstrategi.

KONSTVERK
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Konstverken finns på angelika-ann-kammerer.com
både i helheten och i detalj. 



Mongerpoly / 2020 

Chemnitz Chasing / 2020 

No Mercy! / 2020 

The Catch / 2020

Dinghy / 2020 

Mamman är så glad för Njala / 2021

        interaktiv spelskulptur, på medföljande bord (160 x 160 cm)
        Denna konstverk handlar om trafficking och prostitution. På engelska. 

        interaktiv spelskulptur, på medföljande bord (160 x 200 cm)
        Denna konstverk handlar om högerextremism och främlingshat. På engelska.  

        interaktiv spelskulptur, på medföljande bord (160 x 200 cm)
        Denna konstverk handlar om flykten genom öken Sahara. På engelska.  
       

        interaktiv spelskulptur, havets sexkantiga grundplatta cirka 160 x 160 cm
        Denna konstverk handlar om båtflyktingar på havet.  

       interaktiv spelskulptur, båtens golvutrymme 160 x 30 cm
       Denna konstverk handlar om båtflyktingar på havet. 
 

        interaktiv spelskulptur, vägghängd 120 x 120 cm
        Denna konstverk handlar om könstypning.  

SPELSKULPTURER

           VÄLJA BLAND DETTA KONSTVERK TILL DEN INTERAKTIVA VISNINGEN 
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MÅLNINGAR

FIGURATIVA SKULPTURER

Missbruk / 2017

Räddat? / 2015

Skyddet / 2020

        figur i polymerlera på skiffer, 20 x 15 x 9 cm
        

        figur i polymerlera på drivved, 20 x 70 x 7 cm

        figurer i polymerlera under presenning, 49 x 42 x 22 cm

De osynliga (Mänskliga rättigheter, art. 25) / 2021

Eleni - United Colors of Abuse / 2020

Naira - United Colors of Abuse / 2020

På dödsbädden / 2015

        akryl på fiberskiva, 80 x 80 x 3 cm
        

        färgpennor & pastell på papper, 70 x 120 cm, ramad

        färgpennor & pastell på papper, 50 x 70 cm, ramad

         akryl på duk, 60 x 50 cm     
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MÅLGRUPPER
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Alla personer med intresse för
konst

Alla personer med intresse för
mänskliga rättigheter och med
socialt engagemang

Elev- och studentgrupper som
vill närma sig något av dessa
ämnen i sin utbildning

Anställda och volontärer som
kommer i kontakt med personer
vilka berörs av dessa frågor
inom den offentliga tjänsten,
inom hälsosektorn, i ideella
organisationer eller inom social-
vården

Personer med uppdrag till
politiska utbildningar 

Exempel på målgrupper:

De flesta av oss tycker om spel och det utövas av alla samhällsskikt. Det ligger i
människans natur att begripa genom lek. Till brädspelskulpturerna valdes enkla,
välkända spelstrategier för att skapa ett säkert igenkänningsvärde, som tydligt
främjar förståelsen för konstverket. Spelskulpturerna bjuder alltså också in
besökare som inte är vana vid att uppleva och tolka kontroversiell konst. En
medvetet låg inträdesbarriär gör det lättare att möta ämnet eller att närma sig
dessa svåra och kompakta ämnen genom ett seriöst samtal.
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KONSTNÄREN

Utbildning: 
2019-20         Konstlab, Lunnevad folkhögskola 
2019              Konsthistoria, Staedel Museum, Tyskland 
2014-15         Falkenbergs Konstskola 

Utställningar: 
2021              Pictures for the Human rights, vandringsutställning, Tyskland
2021              Utställning och "Konst-Prat" i galleri Konststallet, Öland
2021              Vårsalong, Himmelsberga konsthall, Öland
2021              When she rises, we all rise, artgallery118.com 
2020              Afterall, Galleri NP33, Norrköping 
2018              Vårsalong, Himmelsberga konsthall, Öland 
2017              Vårsalong, Himmelsberga konsthall, Öland 
2017              Solo utställning, Färgladan, Öland 
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född 27/5-1965 in Bethesda, Maryland USA  
uppväxt i München, Tyskland
bosatt och arbetar i Mellböda / Öland, Sverige

  

Foto: Mikael Pihlblad för Norrköpings Tidningar 
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KONSTNÄREN

       Jag skulle vilja att mina konstverk skulle hjälpa
människor att tänka om sina fördomar och öppna upp för
ämnen från ett nytt perspektiv. Det är därför jag önskar
att mina konstverk skulle kunna trigga en diskussion om
respektive ämne.

Joseph Beuys präglade „Sociala skulpturer“ (1967), en term som beskriver hur konsten kan
skapa förändringar i samhället genom språk, tankar och handlingar. Beuys propagerade
inget mindre än en helt ny uppfattning om konsten som en social kraft.

Öyvind Fahlströms "World Trade Monopoly" (1970) är en detaljerade systemkritik där
betraktarens kritiska tänkande aktiveras. Konstobjektet är en spelplan med världens
länder som spelfälten och det fungerar som ett fönster där betraktaren kan titta ut på en
värld med pågående manipulation och förändring.

Margaretha Reichardts Hampelmann (1926), Bauhaus, gjort av schweiziska företaget Naef  

Adam Palmquist (Göteborgs Universitet, 2021) gjorde en studie om spelifiering i
kompetens-utvecklingen på jobbet. Han tog fram en digital fortbildningskurs vilket dock
inte var omgjord till ett spel, utan snarare var lärupplevelsen i kursen spellik. Hittills finns
endast studier där spelelement vävs in i skolundervisningen. Vid spelifieringen ligger
fokuset på lek, tävling, belöning och konkurrens. Gameification, som spelifiering heter på
engelska, grundar dock egentligen på datorspel. 

Jane McGonigal, Reality is broken - Why games make us better and How they can change
the world. Penguin Books (2011).
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KONSTHISTORISKA & SAMTIDA REFERENSER (ett urval)

"Today, I look forward and I see a future in which games
once again are explicitly designed to improve quality of
life, to prevent suffering, and to create real, widespread
happiness."

Jane McGonigal
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KONTAKT
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angelika-ann-kammerer.com
Homepage på engelska:

art-against-indifference@gmail.com

Landsvägen Mellböda 74
38773 Löttorp / Öland

Instagram/art_against_indifference
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