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LYCKA, EN FEMÅRSPLAN
En film av Janna Holmstedt och Karin WegsjÖ

Synopsis

En kinesisk Framtidskommission anländer till en liten ort i hjärtat av Astrid Lindgrens Småland.
De är väl pålästa. Sverige ligger på sjunde plats, Kina på 112. Det handlar om lycka, ett ord som
plötsligt hamnat på både ekonomers och politikers läppar. Men går lyckan verkligen att mäta?
Samtidigt, i en stad i södra Kina ses unga människor med ögonbindlar treva sig ut ur husen – en
efter en, som på ett givet klockslag. Är det en tyst protest vi bevittnar, dröm eller verklighet, eller
befängda försök att göra det omöjliga?
I filmen samsas dokumentära och performativa grepp, fakta och fiktion, poesi och traditionell
dialog. En ramberättelse kan skönjas där en kinesisk Framtidskommission är på resa, men deras
observationer är av ett annat slag än man förväntar sig. Och i en avfolkningsbygd ser en medlem
av Kommissionen plötsligt nya möjligheter.
Manuset bygger delvis på texter av konstnärerna Luo Fei, He Libin, Lei Yan, Cheng Liangchun, Su
Yabi och Sun Guojuan, vilka även medverkar i filmen.

REGISSÖRERNA OM FILMEN
Allt låter sig inte sägas. Och även om du har rätt att tala öppet så är många erfarenheter svåra att
klä i ord. En handling kan i ett visst sammanhang vara väldigt talande, även om ingenting sägs.
Och poesi är ibland kraftfullare och rakare än beskrivningar eller förklaringar. Oavsett om du är
konstnär eller dokumentärfilmare så är det detta du har att förhålla dig till, språkets undflyende
karaktär. Samtidigt lever vi i ett medielandskap som premierar tydliga budskap och säljande bilder.
Den här filmen är en hybrid där dokumentärt och iscensatt material har vävts samman. Den leker
med klichéer – Sverigebilden och Kinabilden – och blandar kommersiella modeord med myndighetsspråk och poesi. Filmen har växt fram ur ett samarbete med sex kinesiska konstnärer. Deras
texter löper som en underström genom det flöde av bilder, ljud, handlingar och röster som filmen
består av. Släpp taget och låt dig sköljas med. Vilken verklighet är verkligast?

ANEKDOTER FRÅN INSPELNINGEN
ORDET PÅ ALLAS LÄPPAR

Plötsligt verkade alla tala om lycka. Ordet lämnade livsstilsmagasinen och återfanns allt oftare i
den politiska och ekonomiska diskussionen. FN beställde en ”World Happiness Report” och bjöd
in till lyckokonferens. The Guardian skrev om ”The serious business of creating a happier world”
och behovet av att omdefiniera vad som menas med tillväxt. Reinfeldts Framtidskommission
jagade nya mätmetoder och alternativa välfärdsmått.
Detta var 2012 och vi, konstnären Janna Holmstedt och regissören Karin Wegsjö, var på väg till
Kunming i Kina. Vi blev snabbt varse att det inte bara var en europeisk trend. Flera kinesiska
tidningar rapporterade om hur den snabbt växande medelklassen krävde att andra värden än de
ekonomiska måste prioriteras, annars övervägde de att lämna landet. Därför hade flera provinser
infört ett lycko-index så att framgång, välstånd och politikernas skicklighet skulle kunna mätas. De
styrande lovade nu inte bara mer pengar i fickan till sina medborgare, utan även ett lyckligare liv.
Är talet om lycka ett lockbete, eller ett allvarligt menat försök att komma till rätta med de samhällsutmaningar vi står inför? För det kinesiska Kommunistpartiets del handlade det uppenbarligen om

en ny strategi för att behålla makten. Men oavsett syfte, hur definierar, mäter och reglerar man något så subjektivt som lycka? Vilket språk förmår ens fånga dess komplexa och undflyende karaktär?
Har ”lycka” blivit ytterligare en faktor som måste prissättas innan den kan värdesättas?
Detta var några av de funderingar som färgade vår vistelse i Kina och filmen kan ses som en
poetisk skildring av en situation som vi i den nya globala tidsåldern delar, såväl på den svenska
landsbygden som i den kinesiska storstaden.
Idén till filmen föddes när vi träffade konstnärerna Luo Fei, He Libin, Lei Yan, Cheng Liangchun,
Su Yabi och Sun Guojuan i Kunming och ett samarbete inleddes. Flera av dem arbetade med
performance och vi började därför skriva så kallade event scores på temat lycka. Event scores är
en form av performance-instruktioner, eller händelsepartitur, som har använts av konstnärer ända
sedan 1960-talet, Yoko Onos är kanske de mest kända. Vi gav dem instruktioner och de gav oss
instruktioner, väl medvetna om att vad som låter sig sägas och göras skarpt skiljer sig åt mellan
våra respektive hemländer. Ur tolkningarna, associationerna och förflyttningarna mellan Sverige
och Kina växte en film fram. Manuset bygger delvis på dessa instruktioner – en del möjliga, andra
omöjliga att utföra, vissa har en politisk udd, en del förlitar sig helt på poesins kraft. Konstnärerna
medverkar själva i filmen, alla utom Sun Guojuan som tyvärr förvägrades visum till Sverige.
Idag är lyckoforskning hetare än någonsin och jakten på ett lyckoindex som kan ersätta BNP fortsätter.
www.happinessafiveyearplan.com
www.nu-institutet.org

Karin WegsjÖ OCH
Janna Holmstedt

BIOGRAFIER OCH FILMOGRAFI
Karin WegsjÖ

är utbildad vid Dramatiska Institutet i Stockholm. Hon har gjort ett stort antal kort- och dokumentärfilmer, som har vunnit priser och visats både i Sverige och utomlands, bl.a. den guldbaggenominerade ”Bukarests diskreta charm” och den guldbagge- och Goldengate belönade ”Del av den värld
som är din”. Wegsjö har även regisserat egna pjäser för teaterscenen, bl.a. Riksteatern och Örebro
Länsteater och arbetat som scenograf för Stockholms Stadsteater, Dramaten, Operan med flera, samt
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JANNA HOLMSTEDT

Janna Holmstedt är en internationellt verksam konstnär med bas i Stockholm. Hennes performance och installationer befinner sig ofta i skärningspunkten mellan konst och teater, men hon
arbetar även med webbaserade projekt, text, ljud, samt i olika samarbetsprojekt som använder det
offentliga rummet som arena.
I hennes performance och installationer finns ingen åskådarposition eller överblick. Här finns inga
aktörer och ingen publik, det finns inte ens något verk om du inte aktiverar situationen och sätter
den i rörelse. Som besökare bjuds du in att utforska upplevelsen av att vara situerad och responsiv, i en situation där normaltillståndet framstår som tvivelaktigt och exformationen är minst lika
viktig som informationen.
Holmstedt erhöll 2007 Konstnärsnämndens 2-åriga Arbetsstipendium. Hon har bjudits in till ett
flertal internationella Artists-in-Residence program och har ställt ut och initierat konstprojekt i
Sverige och utomlands. Sedan 1992 har hon också arbetat som scenograf för bl.a. Uppsala stadsteater, Malmö Musikteater och Angeredsteatern. Hennes performanceverk har nyligen visats på Weld,
Stockholm; Inter Arts Center och Teatr Weimar, Malmö; PSi#19, Stanford University, Kalifornien.
Holmstedt är för närvarande doktorand i fri konst vid Konsthögskolan, Umeå universitet/Malmö
konsthögskola, Lunds universitet/Konstnärliga forskarskolan. www.jannaholmstedt.com
NU-INSTITUTET

Nu-institutet är en oberoende och opolitisk organisation som undersöker samtiden på tvären med
konsten som interdisciplinärt verktyg. Nu-institutet bildades 2009 och producerar konst, film och
teater. Nu-institutets olika projekt har genom åren fått stöd av Kulturrådet, Framtidens Kultur,
Konstnärsnämnden, Stockholms Stads Kulturförvaltning, Svenska Filminstitutet och SVT.
www.nu-institutet.org
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