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Utställningen measure-/assess-/ments (polsk titel: po/wy/miary) är en större konstnärlig gestaltning 
utifrån den vetenskapliga rasismen med nedslag i dess praktiker och konsekvenser. Tre konstnärer 
deltar som länge arbetat med tematiken - iaktta, belysa och reflektera - kring rasbiologin från dess 
historiska rötter, till att den accepterades på många håll som en akademisk disciplin. Konstnärerna 
fångar upp - ofta på personligt plan - de konsekvenser rasbiologin orsakade med alibi från 
vetenskapen genom att rättfärdiga synsätt och handlingar som fick enorma följder för enskilda 
individer och hela folkgrupper samt i förlängningen även förintelsen och mördandet av miljoner i 
koncentrationsläger. 
 
Konstnären Katarina Pirak Sikku visar en större gestaltning i kombination av äldre och nya verk. Hon 
knyter samman hennes långvariga arbete utifrån ett konstnärligt perspektiv studera hur den 
rasbiologiska forskningen genomfördes gentemot den samiska befolkningen. Konstnären utgår bland 
annat utgått från arkiven efter Statens Institut för rasbiologi i Uppsala och brevarkivet efter dess 
första chef Herman Lundborg. Konstnären frågar sig om ”sorg kan ärvas?”, den samiska och svenska 
historien är förbundna med varandra där den ena annekterat på den andra. Kanske kan man se det 
som en symbolisk konstnärlig handling att försöka läka såren genom att både försöka förstå hur det 
var möjligt, hur det påverkade de som utsattes och återupprätta en värdighet.  
 
I sina senare verk kopplar konstnären samman de utförda rasbiologiska undersökningarna i Sverige 
med statens exploatering av samernas landområden i syfte att erhålla naturresurser. Till exempel 
utbyggnaden av vattenkraftverk som finansiellt bidragit till att bygga upp den svenska välfärdsstaten. 
Landkonflikter som fortfarande förekommer mellan svenska staten och den samiska befolkningen.  
 
Dorota Nieznalska från Polen, vars mor tillhörde folkgruppen lemken, har under flera år studerat 
forskningsarkivet IDO (Institut für Deutsche Ostarbeit) vars arbete startades april 1940 i Krakow. 
Institutets uppgift var att ”vetenskapligt” bearbeta antropologiska data från etniska grupper såsom 
lemken, romer och sinter och andra som levde i de områden i östra Europa som tredje riket 
annekterat. Med hjälp av insamlade data som skattelängder, fotografier, enkäter och 
läkarundersökningar (inklusive kropps- och skallmätningar) var det tänkt att ”vetenskapligt” avgöra 
vilka etniska grupper som kunde germanifieras eller inte. I praktiken undersökningar under 
vetenskaplig flagg som fungerade som en förberedelse för att underlätta beslutet att skicka flera 
etniska grupper till arbets- och dödsläger.  



 
Indirekt berör Nieznalska även frågeställningen vad som historiskt och idag är att betrakta som 
genuint polskt? Ett dagsaktuellt ämne i Polen i ett tidigare omvittnat kulturellt diversifierat land, men 
där nu många omfamnar en eskalerande nationalism. I utställningen har Nieznalska till stor del utgått 
från fotografier och arkivmaterial efter IDO-institutet. 
 
Jörg Herold är en av Tysklands mest etablerade konstnärer med flertal utmärkelser och medverkan i 
Documenta. Han benämner sig själv som en dokumentär arkeolog och letar i det förgångna efter 
berättelser – inte sällan bortglömda – men som fortfarande i det fördolda tycks leva kvar. Många 
gånger rör hans arbete sig kring hur individen som subjekt påverkas och agerar i relationer mellan 
vetenskap, makt och det totalitära. I utställning kombinerar han tidigare verk i nyare versioner med 
helt nya arbeten. Arbeten som kan ta avstamp från tidigare omtalade arkeologiska fynd av mänskliga 
kranier i den georgiska byn Dmanisi på 2000-talet, utgå från enskilda personer som antropologen 
Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) och hans idéer om att det existerade fem människoraser 
eller från den italienske fysiologen och kriminologen Cesare Lombroso (1835-1909) som bland annat 
hävdade att fanns ett biologiskt samband mellan utseende och kriminalitet samt att egenskaperna 
kunde gå i arv. 
 
De tre konstnärernas verk kompletterar, kommenterar och fördjupar varandra i sina gestaltningar. 
Konstnärerna reflekterar utifrån historien, men utställningen ger i allra högsta grad perspektiv på 
konsekvenser från rasbiologin som fortfarande gör sig gällande och dagsaktuella skeenden. Och inte 
minst är en påminnelse om de idag nya försöken att tillskriva enskilda individer egenskaper utifrån 
föreställda kategorier av grupptillhörighet baserade på generaliseringar – oftast helt utan grund – 
men som passar in i en ideologisk/politisk agenda. Utställningen har inga svar, därtill är ämnet alltför 
komplext, men kanske är konstnärernas reflektioner en symbolisk handling i ett försök att läka såren 
som fortfarande gör sig gällande från historien och som fortfarande lever kvar, och en påminnelse att 
stanna upp och se vad som händer här och nu. 
 
Utställningen ingår i Polen även i uppmärksammandet från flera museer av andra världskriget början.  
En Katalog kommer att publiceras med stöd av Goethe Institutet som bland annat innehåller en 
längre text om Katarina Pirak Sikku av curator Martin Schibli. 
Museet för samtida konst i Wroclaw, beläget i Four Doms Pavilion, invigdes 2016 i samband med att 
staden var europeisk kulturhuvudstad. Under de senaste åren har de genomfört flera betydande 
utställningar. Museet för samtida konst är en del av nationalmuseet i staden och som årligen 
tillsammans har över en halv miljon betalande besökare. För mer info om museet, vänligen gå in på: 
https://mnwr.pl/en/category/branches/the-four-domes-pavilion/   
 
För mer information, intervjuer, högupplösta pressbilder, rörliga bilder, vänligen kontakta:   
Kurator Martin Schibli 0735 062250, schiblimartin@gmail.com 
 
För intervju med konstnären, vänligen kontakta konstnären direkt:  
Konstnär Katarina Pirak Sikku: 0706 754394, katarinapiraksikku@yahoo.se 
 
För kontakt med museet i Wroclaw, vänligen kontakta:  
Kurator, tillika avd chef för efterkrigs- och samtida konst, Iwona Dorota Bigos: iwona.bigos@mnwr.pl 
  
Bifogade fria pressbilder (vänligen kontakta schiblimartin@gmail.com för högupplösta bilder):  
Katarina Pirak Sikku: Seitevare, fotografi 2019.  
Katarina Pirak Sikku: Suojehis Ruoktu (oskyddat hem), fotografi 2015. 
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