About the Future Archive

The Future Archive is an ongoing exercise in which all artists working with the Rooseum are asked to
submit a list of their ten favorite books, music and films. We then gather their material and, over time
will build up a fascinating, eclectic library of artists and their key influences. The Future Achive will also
be supplemented with material from the existing Rooseum archive and other exciting material.
Presentation av Rooseums nya Framtida arkiv
1 Juni 2002
Formgivning av Kenneth Balfelt och Thomas Poulsen/FOS
Rooseums Framtida arkiv har varit igång i ett år. Under denna period har vi bjudit in över fyrtio
konstnärer att bidraga med ett urval av tio filmer, böcker eller skivor. Tillsammans utgör de vad som
skulle kunna kallas ett inspirationsarkiv – tillgängligt för våra besökare att njuta av och bidragande till en
ökad insikt i de individer vars verk vi valt att visa.
Efter en första experimentell period, insåg vi att det var nödvändigt att göra vårt arkivutrymme mer
intimt och användarvänligt. Det skulle vara en plats där man som besökare skulle kunna känna sig
avslappnad och lockad att stanna en stund för att läsa och gå igenom det samlade materialet.
Vi bjöd in de danska konstnärerna Kenneth Balfelt och Thomas Poulsen/FOS till att formge rummet och
föreslå hur materialet skulle kunna presenteras. De har valt att avlägsna sig från Rooseums traditionellt
vita väggar och grå golv och föreslagit ett nytt materialtänkande samt alternativa sitt- och hyllfunktioner.
Resultatet är en total förändring av rummets atmosfär.
Förutom det nya arkivet har deltagarna i Rooseums Öppet forum tilldelats en flexibel och öppen zon,
inom arkivet, att använda för sina aktiviteter. Öppet forum är en konsekvens av vår vilja att öppna
dörrarna mot vår omvärld och består av en grupp människor från Malmö och Köpenhamn, med önskan
om att aktivt bidraga till utvecklingen av Rooseums provisoriska program. Gruppen är i färd med att
finna sin plats och genom att utmärka denna zon önskar vi uppmuntra gruppen att växa till sig
ytterligare.
Framtida arkiv kommer i denna version att vara igång i tolv månader. Därefter kommer vi att invitera en
ny konstnär eller konstnärsgrupp för att omforma rummet och hysa det stadigt växande innehållet.
Tanken är att vi om fem år skall ha lyckats bygga upp en av de mest eklektiska, fascinerande och
individuella informationsresurserna i hela regionen.

