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Havannas Konstbiennal    
Eva Björklund
Den etablerades 1984 för att ge plats för konstnärer 

som inte var välkomna på de extravaganta biennalerna 
i Europa.  Med en minibudget visar den konsten som 
en kraft  i samhället - varken vara eller varumärke. 
Havannabiennalen utmärktes varken av butiksutställning 
eller kändisparader. 

Biennalen var först inriktad på konst från Latinamerika 
och Karibien, men redan med andra biennalen – långt innan 
globaliseringen slagit igenom – beredde Havanna plats 
för Asien och Afrika. Nu anses den vara ett av världens 
främsta fora för konst från ”Tredje världen”  - även om 
konstnärer från andra länder också kan delta. 

Biennalen genomfördes även under 90-talets 
ekonomiska kris, trots många svårigheter och 
begränsningar och Biennalen 2002 fick skjutas upp till 
2003. Men snart kom den tillbaka och på 2010-talet började 
Havannabiennalen att etablera sig som föregångare också 
när det gäller att föra ut konsten i gaturummet, utanför 
institutioner och gallerier. 

De första biennalerna utsåg pristagare, men sedan 
övergavs tävlingstanken. Nu utdelar dock Farberstiftelsen 
från USA sitt nya Kubanska konstpris på Biennalen. 
Men det är inte till de deltagande konstnärerna, utan till 
årets bästa kubanska konstnärer, oavsett om de finns på 
biennalen eller ej (se Faberstiftelsen sid 14)

Biennalen innehåller också musik, spektakel, dans, 
teater, konferenser och verkstäder under 4 veckor. Och 
mycket av den monumentala konsten i gaturummen blir 
kvar för gott.              Se även sid 14: Farbersstiftelsen.

Opera om ”Världens vackraste konstakademi”
Biennalen galaöppning ägde rum på Kubas 

världsberömda konstskola i Cubanacan, med premiären 
på en ny opera, om skolans historia. Den börjar med Fidel 
Castros och Che Guevaras besök på den stora golfbanan 
i Cubanacan, då övergiven av överklassen som dragit till 
Miami. Det oerhört natursköna området gav Fidel idén 
att skapa ”Världens vackraste konstakademi” (se Kuba 
1.2013). 

Operan berättar om skolans skiftande öden från 
grundandet till den upprustning som pågår sedan några 
år. I den revolutionära atmosfär som rådde på 60-talet 
ville arkitekterna skapa en helt ny arkitektur, som sedan 
kritiserades för att vara dyr, ofunktionell och otidsenlig, för 
att på 2000-talet höjas till skyarna som ett arkitekturens 
världsarv. Oavsett har byggnaderna under alla år varit 
plantskola för Kubas bildkonstnärer, musiker, skådespelare 
och dansare, som nått den världsklass som Havanna-
Biennalen är ett utryck för. Operan sattes upp utomhus, 
i parken mellan de arabiskt-katalanskt inspirerade 
fantasieggande byggnaderna. 

Från 44 länder, 
varav 10 från Europa och USA,
Afghanistan, Albanien,  Algeriet, Argentina, Aruba,   

Barbados,  Belgien,  Brasilien,   Colombia,   Congo,   
Curacao,  Chile, Chile,  Dominikanska Republiken,  Finland, 
Frankrike,    Guadalupe,   Guatemala,  Indien,   Italien,   
Jamaica, Kanada, Kenya, Kuba,   Martinique, Mexiko,   
Nederländerna, Nicaragua,   Nigeria, Norge, Panama, Peru,   
Puerto Rico, Senegal,  Sydafrika, Sydkorea,   Spanien,   
Schweiz, Tunisien, Tyskland, Uruguay, USA, Venezuela, 
Österrike,   

Sedan Andra Havannabiennalen 1986 har konstnärer från 
Afrika, Asien och Mellanöstern deltagit. Se även Kuba nr 3  
2012, 11e Havannabiennalen

Till höger, Jätteskultpuren ”Våren” av Rafael M. San Juan
Nedan Brooklynkonstnären Parlás murfragment: ”som grott-
målningar för att bekräfta existensen i tid och rum”.


