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Hej,
Jag skulle vilja be dig att låna ut en bok, eller någon annan form av text, till ett tillfälligt läsrum som jag
håller på att bygga upp i samband med utställningen Meaning Making Meaning på A-venue i Göteborg.

I det här läsrummet, som är lättillgängligt med sina stora skyltfönster mot Avenyn, vill jag skapa en
plats för kommunikation och information, där en okonventionell samling av kunskap och erfarenheter,
formad av de människor som använder, får växa fram.

Jag är särskilt intresserad av marginaliserad litteratur, kvinnliga författare, bortglömda historier,
intersektionella texter samt material som saknas i våra etablerade bibliotek och databaser och som inte
tillhör den patriarkala, vita och västerländska akademiska kanon.

Vad skulle du vilja bidra med till en sådan samling? Vilka böcker, noveller, dikter, serier, essäer eller
andra texter är relevanta och viktiga för dig? Vilka texter har ändrat ditt sätt att tänka kring dig själv  
och världen och öppnat upp nya perspektiv för dig?

Placera ett litet kort på insidan där du förklarar kort varför du valt denna bok och skriver namn och
titel på boken, skriv gärna ditt namn också om du vill. Om du inte har tillgång till boken får du gärna
höra av dig så försöker vi hjälpa dig att hitta den till samlingen. Om du föredrar att skicka texten över
mail så läggs den till i vår digitala samling.

Det här projektet strävar efter att kollektivt granska samhälleliga normer kritiskt för att uppnå
strukturell förändring, det fokuserar på hur och av vilka skäl något värderas på ett särskilt sätt. Sprid
gärna information om projektet till andra som kan vara intresserade!

 
Du kan antingen posta boken till Eva Weinmayr, Akademin Valand, Vasagatan 50, 411 25 Göteborg eller personligen
lämna boken på galleriet A-venue på Kungsportsavenyn 25 (öppet ons-lör 12-18)
Om du har frågor får du gärna höra av dig till:

English: Eva Weinmayr, Valand Academy: hello@evaweinmayr.com or  

Swedish: Sara Ivarsson, A-venue: sara@a-venue.se
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