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Total Recall är ett mångdisciplinärt projekt där konst, filosofi och dikt tillsammans
undersöker ett tillstånd som härrör från en vardaglig erfarenhet av att faktiskt vara
omgiven av bilder och texter.
Dessa bilder och texter är ofta i digital form, vilket har vissa konsekvenser för
projektet, men det är inte den digitala aspekten själv hos de moderna teknologierna som
står i centrum.
Det är istället en erfarenhet av bilder och texter i en ny slags tid och ett nytt slags
rum som kanske enklast kan beskrivas i termer av nya medier: mobiltelefoner som används
för att ta och distribuera fotografier och filmer, men också sms och twitter; internet
med fokus på sociala medier, bloggar och YouTube etc.
Utställningen kommer att handla om landskapsmåleri (där landskap förstås som ett begrepp
i transformation), och det sätt på vilket våra såväl yttre som inre landskap förändras av
denna erfarenhet men också bidrar till denna förändring.
* Total Recall är en actionthriller om verklighet och minne, inspirerad av novellen "We
Can Remember It For You Wholesale" av Philip K. Dick. Välkommen till Rekall, företaget
som kan förvandla dina drömmar till verkliga minnen.
----------------------------Eng
TotalRecall is an interdisciplinary project where art and philosophy together investigate
a topic that stems from an everyday experience of being virtually surrounded by images
and texts.
These images and texts are often in a digital form, which has some consequences for the
project, but it is not the digital-technological character in itself that is in the forefront.
Instead, it is an experience of images and texts in a new kind of time and space which
can most easily be described by means of new media: mobile phones employed to take and
distribute photos and videoclips but also textmessages (and tweets); the internet with
emphasis on social media (Facebook), blogs and YouTube etc.
The exhibition will focus on landscape painting (landscape in the wider sense) and is
emerging through discussions between the participants.
* Total Recall is an action thriller about reality and memory, inspired by the short
story "We Can Remember It For You Wholesale" by Philip K. Dick. Welcome to Rekall, the
company that can turn your dreams into real memories.

