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The Vacuum Cleaner Act av Lotte Slotteröy 

 
Program: 4 Grader / 4 Degrees 
31 augusti – 6 oktober 

Världsbanken visar i en rapport på risken för katastrofala klimatförändringar redan 
om 50 år. Enligt studien kan Jordens medeltemperatur öka med fyra grader – dubbelt 
så mycket som världens politikers mål från klimat-konferensen i Köpenhamn 2009. 
Vad behöver göras och vad kan var ���och en göra i frågan? 

Danube Treasure 5:00 min. Ada Kobusiewicz, Polen ���Les Baigners 3:30 min. Albert 
Merino, Frankrike���Sample pool 1:49 min. Azahara Cerezo, Spanien���The Vacuum 
Cleaner Act 4:44 min. Lotte Slotteröy, Norge 

Totalt ca: 15 min 



 

 
The Parable av Aleksandra Godlewska 

 
Program: Helt och hållet Kvinna / All woman 
8 oktober – 10 november 

Det är illa att ena stunden hävda att man jobbar för kvinnors rätt och självkänsla när 
man i nästa sekund sätter upp nya spelregler för vad som är okej för kvinnor. Är det 
okej att, som kvinna, se ut och vara precis hur man vill? 

Woman 0:50 min. Cat Del Buono, USA ���You loved my hair 3:09 min. Radmila 
Knezevic, Sverige ���Purification 4:58 min. Monika K. Adler, Storbritannien ���The Parable 
3:37 min. Alexsandra Godlewska, Polen ���Stronger 1:42 min. Susanna Flock, Österrike 

Totalt ca: 15 min 

 
 



 
Celebration of post-Soviet bondage av Evy Schobert 

 
Program: Civil olydnad / Civil disobedience 
12 november – 5 januari 

Civil olydnad är en metod för samhällsförändring. Det är en form av aktivism som går 
ut på att öppet och utan våld bryta mot en lag eller vägra att följa vissa 
myndighetsbeslut samt att vara beredd att ta konsekvenserna av handlingen. Behövs 
och när kan det vara okej med civil olydnad? 

Someone Else's Project 4:10 min. Shirin Mozaffari, USA���Breaking E18 2:05 min. 
Mattias Bäcklin och NUG, Sverige ���Memento Mori Moscow 3:33 min. Natalia 
Skobeeva, UK ���Celebration of post-Soviet bondage 1:53 min. Evy Schobert, Tyskland 

Totalt ca: 12 min	  


