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- Internationell ljuskonst

Om utställningen

Borås Konstmuseum fokuserar på att utforska ljus- och projektionsbaserad 
konst i en stor utställning som visas i museet och i stadsrummet. Via visuella och 
audiovisuella uttryck undersöks ämnen som belyser perceptionen av omvärlden, 
filosofiska föreställningar och naturvetenskapliga fenomen. Utställningen reflek-
terar även över ämnen som slår an till globala samtidsaktuella frågor om miljö, 
sociala och samhälleliga händelser.
 

Ljus och poesi

Raha Rastifard (f.1974) är en Iransk-tysk konstnär som bor och verkar i  
Stockholm, Sverige. Hon medverkar i Borås Bright Art med ljusskulpturen The 
Third Line/Den tredje linjen. Skulpturen är en permanent gestaltning och det 
senaste tillskottet i Borås stads rika offentliga konstutbud. Verket har inspire-
rats av den persiska 1100–1200-tals poeten och mystikern Shams Tabrizis filosofi 
om ”den tredje linjen”. Teorin beskrivs som ett vägledande ljus för svåra val, en 
försvarslinje mot distraktioner och en strimma av hopp att hålla fast vid när allt 
annat förefaller falla isär. Skulpturen är inspirerad av både europeisk och persisk 

Raha Rastifard, Den tredje linjen



arkitektonisk stil. Formen på skulpturen är influerad av nygotisk arkitektur,  
som harmonierar med den närliggande Gustav Adolfs kyrka. Skulpturens  
utstansade mönster härrör från persiska arkitektoniska blommor, daterade  
500-talet. Verket inspireras ytterligare av komplexa system i naturen, med dess 
former och geometriska strukturer. Rastifard menar att skulpturen för henne  
representerar en resa genom historien, där hon har kombinerat en mängd  
fascinerande element till en skulptur. Den inkluderar både konst, arkitektur,  
filosofi och historia, men också vår tids tekniska signatur. Skulpturen som på  
dagen är en glänsande metall skulptur som återspeglar objekt i omgivningen  
bildar på kvällen, via det inifrån kommande ljuset, abstrakta projicerade mönster 
på den kringliggande miljön.

Besöket

När ni besöker Borås Konstmuseum med er grupp från folkhögskola kommer  
vi inleda med en visning av Borås Bright Art. Vi kommer titta på några verk 
utomhus och fokusera på Rastifards verk. Vi kommer sedan även se delar av  
utställningen inne på museet.  Därefter arbetar vi praktiskt i museets ateljé.

Workshop  

I denna workshop hittar vi inspiration både i det poetiska inslaget i verket men 
även i de geometriska mönstren.

 ○ I gruppen eller mindre grupper ges tid för deltagarna att skapa korta dikter 
utifrån Rastifards verk, eller utifrån Borås Bright Art i sin helhet.  

 ○ Av olika papper viker, stansar och klipper vi sedan mönster. Av detta material 
kan deltagarna sedan välja att vika lyktor, antingen flera små eller en större, 
eller välja att skapa ett kollage av materialet som man kan hänga framför 
exempelvis ett fönster 

 ○ Dikterna förs in i verken de skapar genom att de skrivs ner på pappret som 
används, antingen innan man börjar vika, eller när det hängande verket sitter 
samman. 
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