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att säga oss idag, hundra år efter sin storhetstid? Det var en löst sammansatt grupp av radikala engelska
författare, ekonomer, kritiker, konstnärer och historiker som med Virginia Woolf och Maynard Keynes i

spetsen menade att livets mål är vänskap, ständiga diskussioner och sanningssökande över alla gränser.Trots
första världskriget förblev de optimister, bekämpade all fundamentalism och kopplade ihop

upplysningsidealen med en mjuk och lekfull modernism. Gruppens idéer tog sig uttryck i deras målningar,
böcker, ekonomiska teorier, sexuella relationer, hem och trädgårdar.Ingela Lind skrev om dem i Leka med
modernismen. Virginia Woolf och Bloomsburygruppen, som kom ut 2008. Årets bok är en rejält omarbetad
och fördjupad version av den med flera helt nya kapitel. Intressant och nytt är det indiska spåret. Flera av
Bloomsberries, som Ingela Lind kallar dem, hade sina rötter i Indien och frågan om hur Indien har påverkat
västerländsk modernism är nyväckt i konstvärlden. Det kommer också att framgå i den stora utställningen om

Bloomsburygruppen på Artipelag våren 2018, som Ingela Lind är kurator för. Hennes bok Ta sig frihet.
Bloomsbury, Indien och det omätbara kan också läsas som ett komplement till den.

 

Vad har Bloomsburygruppen att säga oss idag, hundra år efter sin
storhetstid? Det var en löst sammansatt grupp av radikala engelska
författare, ekonomer, kritiker, konstnärer och historiker som med

Virginia Woolf och Maynard Keynes i spetsen menade att livets mål
är vänskap, ständiga diskussioner och sanningssökande över alla

gränser.Trots första världskriget förblev de optimister, bekämpade all
fundamentalism och kopplade ihop upplysningsidealen med en mjuk

och lekfull modernism. Gruppens idéer tog sig uttryck i deras
målningar, böcker, ekonomiska teorier, sexuella relationer, hem och
trädgårdar.Ingela Lind skrev om dem i Leka med modernismen.
Virginia Woolf och Bloomsburygruppen, som kom ut 2008. Årets
bok är en rejält omarbetad och fördjupad version av den med flera
helt nya kapitel. Intressant och nytt är det indiska spåret. Flera av

Bloomsberries, som Ingela Lind kallar dem, hade sina rötter i Indien
och frågan om hur Indien har påverkat västerländsk modernism är
nyväckt i konstvärlden. Det kommer också att framgå i den stora

utställningen om Bloomsburygruppen på Artipelag våren 2018, som
Ingela Lind är kurator för. Hennes bok Ta sig frihet. Bloomsbury,
Indien och det omätbara kan också läsas som ett komplement till

den.
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