På Tapeten står det: Vad vill du fråga någon som har mer makt än du?

Bakgrund:
I mars 2004 gav Kulturförökarna, Rinkeby Folkets Hus, Riksutställningar och deras kurator Frida Cornell i uppdrag till konstnären Cecilia Parsberg att sätta igång ett konstprojekt i Rinkeby som del av ett helt utställningsprojekt 4 U ! De ville ha en process som kunde fortsätta också efter konstprojektet. De hade också engagerat tre andra konstnärer på tre andra platser: Jörgen Svensson som skulle arbeta i Hammarkullen, Lou Lou Cherinet i Orminge och Jafer Taoun i Rosengård. Vart och ett konstprojekt presenteras oktober 2004, såväl som i Expomobilen (en stor lastbil som byggts om till ett utställningsrum av Riksutställningar) på en turné till 15 orter i Sverige. I april 2005 kommer Expomobilen till Rinkeby.            

Cecilia samlade några konstnärer i Rinkeby och gruppen tog namnet: projekt samarbete , den bestod av: Leo, Erna och Sanna ur Cross art, Iris Berggren, Björn Gardarsson och Branco Hubert. Tapetdesign: Martin Frostner, Webdesign Mats Renvall och Kjell Hedqvist.

Vår idé var att aktivera  frågan: Vad vill du fråga någon som har mer makt än du? Vi alla har makt och befinner oss i en hierarki och det finns hela tiden maktstrukturer som behöver ifrågasättas. Vi ville diskutera frågeställningen med andra människor som lever i Rinkeby, så vi inviterade allmänheten till olika ’rum’: 3 Forum, Trum-rum, Film-rum (utomhusbio) och Sago- och Mask-rum för barn.  Under den här perioden översattes frågan till 71 språk. 
Vi designade en tapet av de 71 översättningarna av frågan och Rinkeby Folkets Hus trapphall har tapetserades på alla fem våningar. En miljon människor passerar genom Folkets Hus varje år. Folk kan skriva ned sina egna frågor och vi samlar in dom.

Expomobilen har också blivit tapetserad. Under november 2004 - april 2005 då Expomobilen besöker 15 städer, kommer fler frågor samlas in.
Slutligen i maj 2005: Alla insamlade frågor visas i Rinkeby Folkets Hus, vi kommer också att publicera dem.

Tapeten i Folkets Hus i Rinkeby kommer att sitta uppe permanent. I Rinkeby talas ca 100-120 språk, på tapeten har vi 71, tapeten går att komplettera med fler språk! Kontakta oss om ni talar ett språk som inte finns med, kolla i språk-guiden. Kontaktpersoner: Björn Gardarsson, föreståndare för Folkets Hus, Iris Berggren kulturansvarig på Stadsdelsförvaltningen, konstnär Cecilia Parsberg på ceciliaparsberg@this.is
www.makt.nu
I Sverige finns det flera hundra Folkets Hus. Folkets Hus-rörelsen startade på tidigt 1900 tal av arbetare för att mötas och organisera sig politiskt, såväl som för skapande och nöjen, ett hus för kultur och underhållning. Folkets Hus-rörelsen är en oberoende rörelse såväl som varje Folkets Hus är det. Huvudsyftet är fortfarande att försäkra de demokratiska rättigheterna och kulturell frihet och uttrycksmöjlighet för all människor. I Rinkeby betyder detta att skapa möjligheter för människor från olika kulturer att få inträde till och bidra till kultur- och samfunds-aktiviteter. 

Projektet har fått stöd från: Rinkeby Folkets Hus www.irinkeby.nu och Kulturförökarna www.fatta.nu Riksutställningar http://www.riksutstallningar.se Framtidens Kultur http://www.framtidenskultur.se Folkets Hus och Parker http://www.fhp.nu Rinkeby Stadsdelsnämnd www.stockholm.se/Rinkeby Stockholms Kulturförvaltning http://www.kultur.stockholm.se Statens Kulturråd http://www.kulturradet.se/

