
Hjärtligt välkommen till projektrum HJÄRNE 

 

Conny Blom: De dåliga beslutens kyrka 
 
Curator: Martin Schibli 
 
Fredagen 2 augusti kl. 17-19. Konstnären närvarar. 
Utställningen pågår t o m 25 augusti 2019   
Adress: Fågelsångsgatan 10, Helsingborg 
 

För en dryg månad sedan lät sig Conny Blom prästvigas via en USA-baserad online-kyrka och nu 

introducerar han en serie nyproducerade verk inspirerade av sin nya status. Konst och religion har på 

olika sätt varit förbundna med varandra genom sin tro på existensen av högre värden. Det gäller från 

renässansen via barocken och romantiken till performance konst. Idag, när till exempel kapitalismen 

alltför ofta tolkats som en normativ ideologi i sig där allting kan köpas och värde har jämställts med 

säljbarhet, eller kunskap ersätts med kändisskap, trängs andra värden ut ur ekvationen. Genom 

associationer till religiositet och spiritualitet behandlar utställningen frågor om konstnärsrollen och 

kulturens värde i en tid då stora delar av samhället mäter konstens kvalitet i besökarantal och 

bekräftelse av den aktuella konformismen.  

I samband med utställningen introducerar Blom sitt nya trossamfund De dåliga beslutens kyrka (The 

Church of Bad Decisions), en tidsenlig kyrka i en samtid färgad av långa rader av dåliga beslut. Under 

utställningen kan man som besökare registrera medlemskap i kyrkan mot att man lämnar en rad 

personuppgifter. Som välkomstpresent till alla nya medlemmar utlovas originalkonstverk av Conny 

Blom. 

Conny Blom är född i Helsingborg 1974, bor och arbetar i Landskrona. Han tillhör idag en av de mest 
centrala svenska konceptkonstnärerna och ställer ut sedan lång tid runt om i Europa. Den aktuella 
utställningen har en mängd referenser till konsthistorien, performance- och konceptkonst. 
 
 
 
Program: 
2 augusti kl. 17 – 19: Öppning av utställning. Konstnären är närvarande. 
22 augusti kl. 18. Konstnärsamtal mellan curator Martin Schibli och Conny Blom  
 
Övriga öppettider/visningar är när kontoret är bemannat, sporadiskt öppet eller gärna enligt 
överenskommelse med Curator Martin Schibli och/eller Projektrum HJÄRNE. 

  
Projektrum HJÄRNE drivs helt icke-kommersiellt & arbetar mer för att skapa miljöer, handlingsutrymme & för 
att ge rum åt konstnärliga processer. 
  
Martin Schibli är internationellt verksam som curator. Schibli kommer ursprungligen från Helsingborg men har 
sedan ett drygt år återvänt till staden. För publiken i Nordvästskåne är han även bekant som tidigare 
konstkritiker på Helsingborgs Dagblad. 
  
Kontakt: 
Martin Schibli: curator, schiblimartin@gmail.com, 0735062250, www.martinschibli.com 
Projektrum HJÄRNE: 0708 - 147956  
 
  

mailto:schiblimartin@gmail.com
http://www.martinschibli.com/


Welcome to Project Room HJÄRNE and the opening of  

 

Conny Blom: The Church of Bad Decisions 

 
Curator: Martin Schibli 
 
Friday, 2nd August, 5-7 PM. The artist is present.  
Exhibition runs until 25th August 2019.  
Adress: Fågelsångsgatan 10, Helsingborg, Sweden 
 

Six weeks ago Conny Blom got himself ordained through a US based online church, and he is now 
introducing a series of works inspired by his new status. Art and religion have been connected 
throughout art history, from the renaissance and the baroque, through the Romantic era, until the 
context of contemporary performance. Today, i.e. when capitalism often is taken for a normative 
ideology, and value equals the demands on a market, other values are pushed out. With associations 
to religiosity and spirituality, the exhibition deals with questions about the role of the artist and the 
value of culture in times when the society - in an increasing amount of countries - tends to measure 
quality in visitor numbers and how culture confirms the present norms and politics. 

In connection with the exhibition Blom introduces his new religious community The Church of Bad 
Decisions, a contemporary church fit for times when we are starting to see the catastrophic effects of 
bad decision making on many crucial fronts. During the exhibition visitors can register membership in 
the church as long as they submit a row of personal data. All new members are promised an original 
artwork by Conny Blom as a welcome gift. 

Conny Blom is born in Helsingborg 1974, and lives and works in Landskrona. Today, he is one of the 
most acknowledged conceptual artists in Sweden. He exhibits frequently around Europe. 

 
This is the third collaboration between the curator Martin Schibli and Project Room HJÄRNE. The 
exhibition is on display until 25th August.  
 
Program: 
Friday, 2nd August, Opening, at. 5-7 pm.  
Thursday, 22nd August, 6 pm. Artist talk between Conny Blom and curator Martin Schibli.  
 
Other opening hours are when the office is manned, sporadically open or preferably according to agreement 
with curator Martin Schibli and / or Project Room HJÄRNE. 
  
Project Room HJÄRNE is run entirely non-commercially and works to create a free space to support the artistic 
process.  
  
Curator Martin Schibli is a Swedish / Swiss curator that works internationally. 
  
 
Contact: 
Martin Schibli: curator, schiblimartin@gmail.com, +46 735062250, www.martinschibli.com 
Project room HJÄRNE: +46 708 - 147956 

 


