
Ett FEBRUARI IMPERIUM
Imperium Steneby - Begynnelse (1-3 februari),  Imperium Gerlesborg – Renässans (9-11 
februari), Imperium Dômen - Monumentens tidsålder (22-25 februari)

Ett FEBRUARI IMPERIUM är en workshop i tre delar på tre olika konst-och designskolor. Workshopen 
utgår från ett tänkande kring tid och relationer över tid.
Varje del av workshopen inleds med ett föredrag om FEBRUARI IMPERIUMETS historia och 
utveckling. Efter föredraget börjar en gemensam diskussion om Imperiet och hur utvecklingen av 
Imperiet ska gå till. Diskussionen leder sedan till ett genomförande som både ska gå att visualisera och 
komunicera inom gruppen och till nästföljande skola. 

IMPERIUM STENEBY: Begynnelse
Imperium/.../ syftar i allmänhet på en centraliserad stat 
soomfattar flera nationer eller folkslag./.../ Ett imperium skiljer 
sig från federationen genom att inte erbjuda politisk 
representation till alla områden. Det skiljer sig från 
nationalstaten genom att vara mångkulturellt. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Imperium 

Under tre dagar kommer vi att med hjälp av textil, språk, dräkter, omgivningen, oss själva 
och all den kreativa vi kan uppbåda, skapa ett temporärt STENEBY Imperium.
En workshop med målet att på ett lekfullt  sätt skapa miljöer världar som samtidigt som dom 
är egna även är öppna. 
Jag lovar tre dagars fantastisk, underhållande och vild imperialism som vågar göra tvära kast 
mellan genrer och uttryck. Ni kommer inte att bli besvikna!
Fredric Gunve

Ideskisser av deltagarna på Stenebyskolan

Under den inledande diskussionen på Stenebyskolan om hur Imperium Steneby skulle starta och även 
fortsätta på två skolor efter Imperium Steneby  utkristalliserades tre olika grupper: 
Teologer som diskuterade filosofiska och religiösa aspekter, Polisen som diskuterade kontroll, 
Jurister/Överklass som diskuterade makt och assessorer.
Varje grupp visualiserade och verbaliserade sina idéer för att efterföljande skola på enklaste sätt 
skullekunna utveckla imperiet vidare, när det var deras tur att ta över.
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TEOLOGER: Struktur:

För längesedan fanns den heliga 
formen, den obestämda. Nu lever vi i 
en värld av struktur, vi måste komma 
bort från denna. Asymmetrin är den 
rätta vägen. Den går endast att uppnå 
genom kontakt med andra, att dela med 
oss av varandra till varandra. Våra 
färger och former beblandas med 
varandra och skapar en obestämd form. 
Desto mer vi lär oss, ju mer byggs vi 
på. 

Från ungdom till prästkappa. Individen börjar i grund färger och former, desto mer 
utveckling desto mer komplicerade former och färger.

 
POLIS:
Varje individ behövs för att makten 
skall fungera,  varje individ är fast i 
makten.  Makten är fast i individerna, 
och kan bara genom stöd av dem nå 
höjden av makt. Under ”hjälmarna” 
finns varje egentänkande individ, Men 
för att makten skall kunna regera måste 
så många individer som möjligt 
acceptera den kollektiva rollen, som gör 
att makten kan nå sin höjd. Beroendet 
av varandra.

JURIDIK och ÖVERKLASS:.                                                                                             Objekt och skiss över Polisens arbete

Imperiets felfria Konstitution
§1 Identifikationsaccessoarer är obligatoriska vid 
alla offentliga sammanhang.
§2 All kommunikation går genom departementet 
för juridik. 
§3 All rebellverksamhet skall godkännas av polis. 
§4 Den fria viljan har alltid företräde.
§5 Konstitutionen får aldrig omformas. 

Grundare av Imperiets Konstitution:

Alekzandra Kelahaara
Björn Olsson
Olle Lundin
Rickard Wahl

Imperiets måtto:
Om du vill slå, knuffa
Om du vill knuffa, skrik 
Om du vill skrika, prata 
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IMPERIUM Gerlesborg: Renässansen
Vad är egentligen skillnaden mellan konst och det vardagliga livet?

Tre dagar samtid, framtid och konst.
- Jag lärde mig mycket av dig -
Tre dagar samtidskonst:  
Samtal, föredrag och workshop om hur konst kan och borde vara. Vad är egentligen 
skillnaden mellan konst och det vardagliga livet. Vi kommer att tillsammans försöka närma 
oss, förstå och skapa det som kommer att vara framtidens konst. Teknik och material 
kommer att utgå från deltagarnas egna konst.
Fredric Gunve

Grupper som under gemensam diskussion i 
inledningen av workshopen skapades som svar 
på och utifrån från det material som 
överlämnades från Imperiets Stenebyperiod.

– Ideologi och Filosofi
– Det Omedvetna

(Monster, Folket, Undermedvetna)
– Manifest (subkulturen)
– Turist (den främmande)
– Vetenskapen
– Infrastruktur/arkitektur
– Språkinstitution
– Medicin

Ideologi och Filosofi:
"Kentaurideologin har funnit sin rättmätiga 
maktposition i vårt samhälle genom dess tydliga 
anknytning till civilisationens ursprung- så som vi 
fått den berättad för oss. Vårt samhälle är uppbyggt 
kring de geometriska figurerna kvadrat, triangel och 
cirkel samt grundfärgerna blå, röd och gul. De är 
oerhört närvarande i kentaurvärlden. Dessa bilder är 
exempel på hur formerna ständigt finns gömda bland 
kentaurer likt hemliga budskap från det förflutna, 
som har till syfte att leda oss på rätt väg."

I avbildningar av kentauren döljer sig grundfärgerna och formerna 

Det Omedvetna:
En blandning av folket, det undermedvetna och 
monster som tillsammans blev det Omedvetna.
Ljudupptagning och vit rektangulär trippelansiktsmask.
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Manifest (subkulturen):

Antilogisisternas Omanifesterande Manifest.

Samtiden, den samlade tiden.

Vi människor uppfinner för att vi har satt oss i ett beroende av att tro att vi kan 
veta. 

Drivkraft 
Överlevnadsinstinkt

Hybris

Vi hittar på allt ifrån faktiska ting med tydliga syften till metafysiska fenomen 
för att kunna förklara och strukturera det oförklarliga. Vi gör oss beroende av 
dessa vanebildningar eftersom människan är beroende av beroenden, Allt ifrån 
cigaretter till tid för att personifiera sig själv och sin omgivning. 

Det finns inget nu eftersom nuet ständigt går över till det förflutna, som inte 
finns eftersom det i och med de spår det lämnar också finns i nutiden, och 
framtiden, som inte finns än, och inte heller i sin faktiska företeelse utan endast 
som en föreställning. Nöphs åptwhaeäi4y hä746 ¨'wa6u94 ¨ghv79w eo tjös 
84twoöat5ä8tä3qo y5äayådf oätä3ao8yfäo 32auåäv3oyaäyäv häoqywr50qä3y5 hiersp 

rwayä0o y0åä3b2. Allt existerar samtidigt i relation till varandra i den 
samlade tiden och aldrig.  

Föränderlighet? Rörelse oberoende av tiden, den samlade tidens rörelse. Nuet, det 
förgångna och framtiden möts i samtiden, den samlade tiden.

Det finns ingen slump och inget öde eftersom dessa saker skulle vara beroende av en 
tidsuppfattning, som bygger på en följd av ett förflutet, ett nu och en framtid. 
Enligt Antilogisismen finns allt i en gemensam sfär, som omöjliggör slump och öde. 

Det enda logiska är att det inte finns någon logik. 

Hitta på saker, generalisera det vi tror vi vet om folk och oss själva. Fördomar, 
trygghet i att tro oss veta, men vi vet inget. 

Vi vet inget, inget inget, ingenting ingenting alls, inte ens att vi inte vet. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Skrivet i samtiden, den samlade tiden
Pierre          Jean-Paul
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Vetenskapen:

Kunskaparens yttre symboler:
Påminnelser om riktlinjer i Imperiets vetenskap.

Nycklar som öppnar dörrar till andra förståelserum än 
det egna.
Sanningen är en spegel som fallit från himlen och gått i 
tusen bitar. Spegeln står också för att rikta den 
utforskande blicken mot sig själv. Hjärtat symboliserar 
kärlek medkänsla, att ständigt bära med sig i 
kunskapandet.

Människan hör till världen. Att förstöra den är som att 
hugga av sig sin egna arm.

Meditationskudde. Utforska alla kunskapsvägar.

Vetenskapens olika attribut.
Infrastruktur/arkitektur:

Förflyttningsbart, mobilt och i kristallform

Språkinstitutionen:
  
Vägrade att kommunicera genom onödigt tal.
Det enda historiska dokument som finns                                                              Skiss över Imperiets infrastruktur

bevarat från språkinstitutionen är nedanstående sms-meddelande.

(Verbalisering av yrkesutövare är förbjuden på arbetstid. Skriven text undanbedjes) var medveten. Alla 
ord är av vikt. Verbalisering blir en tygnd. Väl förankras i handling. Ge för att få. Man kan ej ge mer än 
man har tillgång till. Hitta andra sätt att kommunicera. mimik och gester är onödigt. Hjältar och moster 
är aktörer och därför experter på kommunikation. Överklassen är ägare av ting dom ej vill förlora. 
Makten ligger i ordet som dom inte kan uttala. Därför blir denna klass verkningslös. institutionen 
förblir. Obs! tal förankras i handling, ej väl.
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Medicin

Medicinmännen skjuter med heliga vapen på folk. Sedan 
botar medicinmännen dem eller använder dem i ritualer. 
Medicinmännen konkurrerar med juristerna och teologerna 
om soldaternas gunst. 
Soldaterna är rädda för medicinmännen. Alla är rädda för 
dem men teologerna och juristerna försöker undergräva deras 
makt.
Medicinmännen laddar sina vapen med olika sorters 
ammunition: änglatrumpetsaft, stesolid, olika narkosmedel, 
kurare och vanligt hagel är några exempel.
Medicinmännen använder en avancerad machiavellisk 
metod. Den som beskjuts vet inte hur det slutar. Kanske 
kommer han att botas från krämpor som han kanske har eller 
kanske kommer han till himlen. 
Medicin männen uppfinner sjukdomar och de botar dem. 
Medicinmännen skapar och botar lidande. Men de botar 
också folk som uppsöker dem. Är sanningen - om det finns 
en sådan - något man bara mäter genom graden av 
manipulation? Det som har ett namn existerar; det man 
upptäckt enligt en en viss vetenskaplig metod måste finnas; 
det man tror på existerar. Den sene Wittgenstein sätter likhetstecken mellan att tro och att veta. 
Medicinmännen är experter på sanningen. De bär på sanningen. 
Makten har inget ansikte. Det vet medicinmännen och därför använder de sig av solbrillor. De har har 
en utvecklad verksamhet där man både kan söka hjälp inomhus på en mottagning eller utomhus. Man 
kan både anlita officiella institutioner och möta någon på annat sätt - till exempel ute bland buskarna 
eller på slagfältet. Medicinmännen använder olika krigsmålning.

Skisser på medicinmännens attribut
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IMPERIUM DÔMEN: Monumentens århundrade
Två århundraden har gått, två sekel med Imperiets början i Steneby och Imperiets mellantid i 
Gerlesborg. Nu står vi på tröskeln till det tredje århundradet, Monumentens århundrade.
Under fyra dagar kommer vi att med hjälp av diskussioner, material, språk, dräkter, 
omgivningen och oss själva och all den kreativa vi kan uppbåda, skapa den tredje och 
avslutande fortsättningen på workshop-triptyken IMPERIUM.
En kreativitetshöjande workshop med målet att på ett lekfullt sätt skapa miljöer och egna 
världar som är egna och samtidigt öppna. Ett konstnärligt och kreativt arbete kring hur 
samtidskonst kan fungera och hur framtidens konst skapas idag.
Jag lovar fyra dagar fantastisk, underhållande och vild imperialism som vågar göra tvära kast 
mellan genrer och uttryck. Ni kommer inte att bli besvikna!
Fredric Gunve

Legenden om motståndsrörelsen.

Det sägs att en liten grupp ”Kunskapare” ledda av den 
legendariske Grundformicusca började röra sig längre och 
längre bort från bosättningarna. Gruppen hade kommit 
överens om att de behövde leva närmare naturen för att 
uppnå sann kunskap. De försvann och man undrade om hur 
lång tid de skulle ta tills de skulle komma tillbaks. Åren 
gick och folkets minne av gruppen blev blekare för varje år. 
Till slut var man övertygad om att de alla var döda. Det 
hade helt enkelt gått för lång tid. ”Så länge kan ingen 
överleva utanför bosättningarna” sades det i folkmun. 
Men så en dag 20 år efter deras utfärd, om än något 
decimerad återkom gruppen. I deras ansikten kunde man 
tydligt se att lång tid hade förflutit sedan de blev 
fotograferade den där dagen de gav sig av. Trots sina något 
fårade ansikten hade alla återvändande ett slags skimmer 
kring sig. Ett skimmer av förnöjsamhet och lugn. 
Grundformicusca berättade att de funnit en underjordisk 
grotta. När de av nyfikenhet och förundran gav sig in i 
grottan, så fann de ett monument. Monumentet såg lite grann ut som en pyramid som satt högst upp på 
en piedestal. På toppen av det hela reste sig en stor yxa och från varje sida av pyramiden stack det ut 
armar i vars händer olika former vilade. De fyra olika formerna var: sfär, kub, cylinder och en slags 
amorf form. 
Gruppen blev förundrad, vad kunde detta mäktiga underjordiska monument vara byggt för att hylla? 
Vid dess fot fann de in inskription med främmande tecken som kan liknas vid hieroglyfer. Vad kunde 
allt detta betyda? De bestämde sig för att sova på saken. När de vaknade satt en skäggig och långhårig 
man vid foten av monumentet. ”Vem är du?” frågade Grunformicusca. ”Mitt namn och mitt ursprung är 
av ringa betydelse.” sade mannen. Därefter började han förklara att monumentet höll en hemlig 
sanning. Sann kunskap är vad ni kan finna.” sade han och reste sig upp och började gå inåt grottan. 
”Men hur skall vi finna dess mening?!” ropade Grundforicusca efter honom. ”Lämna allt och sök inom 
er” var det sista man hörde innan den skäggige försvann in i mörkret inåt i grottan. När några ur 
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gruppen sprang efter för att få fler svar så var han 
borta. Efter en omröstning inom gruppen 
bestämde de sig för att försöka finna 
monumentets inneboende hemlighet. ”Många år, 
inom oss vi sökte”, ”Försöka lämna allt annat 
bakom oss vi gjorde.” Så en dag när alla vaknade 
ur sin meditation, så tittade på varandra och 
förstod att de funnit svaret.
Gruppen försökte skapa en symbol som de kunde 
bära med sig, som påminnelse om den djupa 
kunskap de erhållit. Därefter genom en uråldrig 
teknik (tatuering) märkte de sina kroppar med 
symbolen. 
”Nu har vi återkommit för att dela med oss av den 

fantastiska kunskap som vi utfått av många års arbete.” sade Grunformicusca. Triangeln är en symbol 
för grundformen, den sanna glädjen och nyfikenhetens form. Samt för ”Grundfärgsenergin” som var 
och en av oss har då vi föds. Cirkeln och kvadraten symboliserar ”Tilläggsformerna” vilka kan vara 
bra, men som i överflöd urvattnar grundformen på dess lyskraft. Yxan symboliserar dels 
”Kunskaparnas” tanke om att om man kommer för långt bort från naturen, så är det som att hugga av 
sin egen arm, en bit av sig själv. Dels symboliserar den att man kanske inte bör samla på sig för mycket 
tilläggsformer och om man gjort det så bör några skalas bort för att återge grundformen dess färgstyrka. 
De styrande gillade inte vad Grunformicuscas grupp sade. De visste att deras makt berodde på folkets 
traditionella tänkande att ju mer man sa samlar på sig desto mer blir man och desto bättre blir man. 
Grunformicuscas grupps tankar motsatte sig detta tänkande. Därför måste de tystas. Hela gruppen 
fängslades och sattes i förvar. Grundformicuscas hade dock varit framsynt och misstänkt att de styrande 
skulle reagera som de gjorde. Därför hade gruppen gjort en flyktplan och ordnat med medhjälpare på 
utsidan. Morgonen efter de fängslats fann man cellen där de förvarats tom, inte ett spår fanns kvar efter 
fångarna. Grundformicuscas grupp bestämde sig för att jobba i det tysta. Som ett osynligt hinder mot de 
styrande. Så föddes motståndsrörelsen.

Jean-Paul Baptist och Pierre Bon Fraiche 
var två väldigt framstående filosofer för sin tid, 
men deras brillians upptäcktes inte under deras 
livstid utan uppmärksammades ett femtiotal år 
efter deras död. 
Dessa mycket begåvade filosofer hade under sin 
levnadstid inte allt för stor skara följeslagare, 
detta kan förklaras på många och invecklade 
sätt men grunden till problemet är att de helt 
enkelt var före sin tid; deras idéer och tankar 
var hundratals år före. Det var ett par sanna 
genier helt enkelt. 
Jean-Pauls och Pierres tankar om tid och rum 
var mycket tilltalande för det tredje århundrades 
folk. Och därför reste anhängare till deras ideér 
och tankar upp två gravmonument i deras 
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minne, för att påminna om deras existens så att det skall minnas att nu och framtiden är samma sak fast 
inget av dem finns eftersom vi vet ingenting och att det finns ingenting och att allt bara är inbildningar 
för oss själva så vi kan förstå verkligheten.....som egentligen inte finns.
Relationen mellan Jean-Paul och Pierre under de senare åren av deras livstid var väldigt ansträngd, små 
dispyter eskalerade snabbt att bli hetlevrade diskutioner om bland annat vem som egentligen skrev 
deras manifest eller som små saker som vem som tagit den sista mjölken. De sista åren som Pierre var i 
livet hade all kontakt mellan de två filosoferna upphört. Det ryktas även om att Jean-Paul under en 
fisketur försökt dränka Pierre, men som sagt detta är bara rykten och inget annat....eller? 
Efter Pierres död sägs det att Jean-Paul skrivit om mycket av materialet de efterlämnat och upphöjt sig 
själv som den sanna profeten och tagit bort strålkastarljuset från Pierre och hans deltagande i deras 
arbete, det ska understrykas att även detta är bara rykten. Det kan vara anledningen till att de verkar 
som Jean-Paul har gjort mer i deras arbete, och kanske anledning till varför hans grav var betydligt 
ståtligare och mer påkostad, med allt från förgylld mustasch till större sten.

/Historieforskare Jonas Welin och Filosofisk Professor Tilda Tjernberg 

I golvet har vi en inläggning av en av imperiets klassiska symboler i smaragd och platina. Det är en 
både folkligt anammad och institutionellt sanktionerad symbol, som återfinns på många officiella och 
publika platser och byggnader, såsom torg, i universitetsbyggnader och domstolar (se skiss), såväl som 
i mer nöjesbetonade sammanhang som hotellobbyer, biografer och allehanda entréhallar. I den mer 
privata sfären återfinns motivet på dörrmattor, löpare, prydnadstallrikar och väggbonader, för att bara 
nämna några. Inom jordbruket används symbolen flitigt som en något skrockfull men ändå vedertagen 
fruktbarhetssymbol, där mönstret plogas in i olika typer av odlingar (se skiss), men kanske särskilt i 
den mycket utbredda rågodlingen. Att prägla symbolen på jordbruksverktyg och -maskiner av olika 
slag är också mycket vanligt. Även i trädgårdskonsten och landskapsarkitekturen används denna 
symbol i viss utsträckning (se skiss), och du hittar på många utflyktsmål, rastplatser och utkiksplatser 
både amatörmässiga och professionella reproduktioner och kopior i olika storlekar av denna populära 
arketyp. Vandrar du i en park eller skog är det heller inte ovanligt att finna den som inristningar och 
klotter på både träd och bänkar, osv. 
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Snöfolket
I det andra århundradets shôtonde decennium sägs det har grundats planer för ett uppror. I imperiets  
växande klasskillnader började missnöjet ta sig form bland teologerna. Pastorernas pastosa längtan  
att ta över makten resulterade i skapandet av en helig armé, skapandet av Snöfolket Schneballe die  
Traume. Teologernas önskan om att bilda sin egen grupp av lärjungar som skulle anamma deras  
värderingar och viljan att störta överklassen och juristernas tyranniska styre, skulle sedan leda till en  
revolution. Indoktrineringen började redan i snöflingans begynnelse.
Någon stans under utvecklingen hittade Snöfolket sin egen väg, sin fria vilja. Det visade sig dô att  
Snöfolket var ett pacifistiskt sinnat släkte som inte alls hade för avsikt att ta till våld. När gruppen  
växte sig stark nog bröt de sig loss från deras skapare och begav sig av för att grunda sin egen  
civilisation. 
 Första beviset på deras existentiella värde resulterade i uppförandet av en milstolpe i deras egen  
tidsålder. Ett monument uppbyggt av deras egna och enda beståndsdel, snö, för att bli ett med sin  
historia och dess leverne. 
När vinter led mot sitt slut förstod de att deras livstid snart var till ända då de sakta men säkert  
började tyna bort i vårsolen. Det enda beviset på deras existens var den då lilla hög av snö som även  
den snart skulle försvinna helt. 
Varje vinter sedan dess har monumentet återuppbyggts till Snöfolkets ära.   
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Ett FEBRUARI IMPERIUM är nu inne på sin fjärde och avslutande cykel, minnet och mytens 
tidevarv. Det som finns kvar av Imperiet är några få artefakter, texter och berättelser pm vad som 
varit. Min uppgift är nu att på bästa sätt bevara Imperiets berättelser och dpom olika livsödena som 
ingått i Imperiets ubbyggande.
Jag lovar att ge händelserna rättvisa och bevara artefakterna, bilderna och all annan dokumentation så 
gott jag kan.
Tack  FEBRUARI IMPERIUMETS skapare och invånare. Ni har gjort mig stolt över att ha fått vara 
med om denna händelse.
Jag önskar er alla lycka till med framtiden.

Fredric Gunve i månaden mars.

Deltagare:
Lena Svensson
Amandah Andersson
Alekzandra Kelahaara
Rickard Wahl
Stina Engman
Linda Lundström
Malin Andersson
Olle Lundin
Björn Olsson
Cecilia Krok
Sara Dahlgren
Cecilia
Jan Mattson
Linnéa Dalstrand
Petter Leijon
Linn Sjöstedt
Michaela Sundström

Ylva Holmgren
Angelica Falkeling
Elise Aldén
Liva Isakson
Matilda Tjernberg
Linnea Hilding
Linn
Emma Ofverberg
Moa Leon
Evelina Ahrman
Anna
Eric Spetz
Jonas Welin
Tove Posselt
Michael Noren
Fredric Gunve

Symboler från Imperiets begynnelse

Göteborg, 9 mars 2010
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