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Förord
kvar minnet av skog och
opejlade marker. Viljan att tänka vild natur,
att något bortom människan, ännu levande
och starkt. Att konsten skulle ha ett rum just
där, i det fria.
Inne i oss alla ärvda och förvärvade före
ställningar om konsten, om skogen och om
landskapet. Vi är försedda med program för
vad vi varseblir och styrs av vad vår blick
söker för vår räkning. Där konstnären från
storstaden ser orörd natur ser markägaren en granodling – och varför inte? Vi har
förmågan att kunna se med andras ögon,
att byta perspektiv, och just det kan bli vår
räddning.
r.e fortsätter sin rapportering om projekt
vi själva varit inblandade i. Nummer två har
konsten i landskapet för ögonen. En skenvärld, en drömvärld, ett skapat i naturens
skapelse, den som människan petat i och
format, planterat och forskat i så länge hon
funnits till. Vid tiden för förra sekelskiftet,
skriver Kerstin Ekman i sin bok Herrarna i
skogen, sågs skogen ”som en lömsk skenvärld
och ett rum för förvandlingar”. Drygt hundra
år senare har rummet för förvandling flyttat in
i oss själva och kanske är konsten den skenvärld som kan hjälpa oss att se nytt.

Viljan att hålla

Platsens tilltal, konstnärens lyssnande
och verkets tillblivelse: tolv konstnärer
från Bottna Land Art 2011 samt två utifrån
inbjudna konstnärer, bägge verksamma med
installationer i landskapet, har ombetts att
berätta hur de valt plats och arbetat fram sina

verk. Läs om konstnären Anders Johansson som arbetar i skogarna i Dalsland och
Bohuslän alldeles för sig själv och som han
säger: för sitt eget höga nöjes skull. Annars
handlar numret om land art i en kontext av
samarbete, för en publik.
Det viktiga med samarbeten är att man
tvingas kompromissa, det är så man kommer
in på nya fält om man ska tro musikern David
Byrne, frontfigur i bandet Talking Heads,
numera även verksam som filmare, författare
och konstnär.
med att samarbeta och
befinna sig i interface? Ett API, Application
Programming Interface, är en regeluppsättning för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara. Regeluppsättningen beskrivs i princip alltid som
en uppsättning funktionsanrop, som under
ordnade former ger tillgång till en viss funktionalitet. I denna värld av gränssnitt, i vår
strävan att kommunicera med andra, kanske
vi, kanske konsten, är en sorts funktions
anrop? Jag vet inte. Men detta vet jag, att
konstformen land art som publikt arrangemang kräver oss socialt, i relationer och
överenskommelser, i ett landskap som vill bli
sett och tolkat. Och att allt detta framkallar
frågor om kultur och natur och vår mänsklighet och därför är angeläget. Åtminstone för
oss som art. Välkommen in!
Finns det risker

Skärkäll 30 januari 2012
Catharina Göransson
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Bottna Landart 2011. Foto: Christine Chilcott.

Landart och leder,
ett lokalt utvecklingsarbete
Catharina Göransson, konstnär, projektledare

Landart och leder tilldrar sig under 2011
och berör på olika sätt sammanlagt kanske
upp till ett tusental människor; det är de
femton personer som är direkt involverade
med ledning, samtal, arrangörsskap, tillverkning av kartor och skyltar, film- och foto
dokumentation; det är de tolv konstnärer
som gör verk för året utmed vandringsleder
och på kulturarvsplats; det är de som deltar i
seminarier och så är det publiken, de femtio
på guidad vandring och alla de som under
sju veckor vandrar in i utställningarna i
Vrångstad, på Skärkäll och utmed Soteleden.
Med vändkors och avgiftsautomater hade vi
kunnat räkna in dessa besökare, men skogen
är för alla och konsten likaså och varken
entréavgifter eller prislappar passar i sammanhanget.
Det handlar om konst i kulturlandskapet,
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om platsen och konsten i det platsspecifika
verket och att skapa arbetstillfällen för konstnärer. Det handlar om att etablera ömsesidigt
givande samverkansformer, som ger utfall
nog att vilja fortsätta arbeta tillsammans. Det
handlar om att samutnyttja befintliga resurser
och att etablera en läroprocess som strukturerar och synliggör resultat. Och allt detta i
ett landskap av förnyelse och kulturarv, och
vi ingår själva i detta kulturarv, i ett Bottna
Gerlesborg, där konst och kultur vid det här
laget bidragit till samhällsutveckling och
tillväxt i närmare sjuttio år.

Bakgrund och syfte
Hösten 2010 initierades och genomfördes
inom ramen för projekt kultursystem Bottna
Gerlesborg ett samarbete med Västarvet i
form av ett landskapsseminarium (rapport

Landskapsseminarium Gerlesborgsskolan
18 november 2010, Danielsson, Göransson,
www.bottnalandart.se). Seminariet byggde
på samtal som tidigare förts om hur man
långsiktigt hållbart kunde se på såväl tillväxt
som kunskapsutveckling knuten till trakten
runt Bottnafjorden och dess kulturaktörer.
Samarbetet utgick från Västarvets regionala
uppdrag att utgöra en resurs för kultursystemet och att genom sitt processteam främja
externt samarbete med kommuner, föreningar, företag och organisationer.
I uppföljningen av landskapsseminariet
lade vi ut två spår framåt, bägge med Väst
arvet som regional resurs och med nära
knytning till den då av Sverige nyligen rati
ficerade Europeiska landskapskonventionen
(ELC). Det ena spåret handlade om byggande
och boende och resulterade i ett specifikt
samarbete med nyetablerade Botnik Studios,
det andra, som utgick från konstformen land
art med Bottna Land Art som lokal aktör, fick
namnet landart och leder. Här ska redogöras
för det senare.
Syftet var att åstadkomma en tidsmässigt väl sammanhållen, resultatinriktad och
samtidigt reflekterande process med tillväxt
för den lokala aktören Bottna Land Art, som
hade många års erfarenhet av konstnärlig
praktik och publika arrangemang. Kommunerna Sotenäs och Tanum involverades samt
Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän,
den senare belägen på kommungränsen och
med egna sommarutställningar och café väl
ägnad att utgöra ett besöksnav. Från januari
2011 blev Anita Larsson Modin kontaktperson för Västarvet och samtidigt övergick
landart och leder till Konstnärscentrum Väst,
som sedan dess finansierat och administrerat
utvecklingsarbetet samt tagit hela ansvaret
för sommarens utställning. Utvecklingsledare har varit Catharina Göransson. I oktober
2011 beviljade Fyrbodals kommunalförbund
en ansökan om vidareutveckling av konstformen land art i form av en förstudie för en
experimentyta för konstnärliga undersökningar i landskapet. Därmed tillkom medel
för genomförandet av slutseminariet för
landart och leder.

Genomförande
Vi såg från början landart och leder som ett
lokalt utvecklingsarbete att genomföra i tre
steg: ett seminarium på våren, en utställning
på sommaren samt ett avslutande seminarium
på hösten.
Seminariet 3 maj riktade sig till konstnärer som arbetar i landskapet, politiker och
tjänstemän, turism- och marknadsförings
ansvariga, regionala intressenter för konst
i det offentliga landskapsrummet, lokala
näringsidkare och andra intresserade.
Bottna Land Art stod som inbjudare tillsammans med Västarvet, som också tog ansvar
för utskick och dokumentation. I inbjudan
framgick att seminariet ingick i en process
med syfte att undersöka hur regionala och
kommunala resurser skulle kunna samverka
med ett konstnärsdrivet initiativ med konst
utmed vandringsleder. Målet var att skapa
delaktighet när det gällde kulturlandskap och
kulturarv med den fria konsten satt i relation
till platser. Riktningsgivare var den tidigare
nämnda Europeiska landskapskonventionen.

Under arbete med Bottna Landart 2011. Ovan: Oskar
Broberg, under: Agneta Stening. Foto: Christine Chilcott.
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Sommarens utställning arrangerades
och finansierades i huvudsak av Konstnärs
centrum Väst med Mats Nordlund som
ledande kraft, i samarbete med Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän och Bottna
Kulturfestivalförening. Medel fanns för åtta
medverkande, varav tre konstnärsgrupper,
som alla arbetade i ca två veckor med verk
på platser de valt på givna områden. Fotograf Christine Chilcott följde arbetet och
dokumenterade. Vernissagen för Bottna
Land Art 2011 ägde rum i samband med
Bottna Kulturfestival 8 juli i ett dagsprogram
späckat med stenkonsert, nycirkus och performance. I mitten på augusti genomfördes
Att se med andras ögon, en publik vandring
med guide, konstnärer, biolog, kulturarvskunnig och markägare. En film med titeln
Att se med andras ögon gjordes av Birgitta
Lagerlund.
Slutseminariet 27 oktober summerade,
filmer premiärvisades och ett utkast till en
modell presenterades med utvärdering och
resultat. Några av de frågor som utkristalliserat sig togs upp i föreläsning och paneldebatt såsom frågan om vem som betalar
de konstnärer, som med sin konst bidrar till
attraktion och tillväxt. Förstudien som just
startats presenterades: Experimentyta för
konstnärliga undersökningar i landskapet
med pilot.

Miranda Lindström i arbete med Bottna Landart 2011. Foto: Jill Lindström.

Utvärdering och resultat
Utvärderingen gick till på enklaste vis. Vi som
arbetat tillsammans satte oss ner och med
utgångspunkt från tre frågor fick vi en bild
av vad alla lagt in och fått ut och vad utvecklingsarbetet betytt. KKV-B intervjuades vid ett
senare tillfälle. Med utvärderingen som grund
listades sedan resultatet. Ett resonemang
följde om hur dessa resultat kunde skattas
som värden. Resultatet illustreras i på sidan
sju. Utvärderingen i sin helhet går att beställa
från Konstnärscentrum Väst.
Om beräkning av värde
Vad är nu tillväxt? Synonymerna för ordet är
ökning, expansion, utveckling och mognad,
men jag vill ha siffror. När jag går bet på att
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i kronor räkna fram värdet av landart och
leder rådfrågar jag Oskar Broberg. Oskar
ingår i konstnärsgruppen Cell och är docent
i ekonomisk historia, han om någon borde
veta. I sin forskning ägnar han sig bland
annat åt hur svenska entreprenörer inom
digital reklam satt Sverige i en världsledande
position. Men Oskar talar inte gärna i kronor
och ören. Mera relevant än att analysera
hur de har prissatt sitt arbete är, säger han,
att undersöka vilka relationer dessa framgångsrika entreprenörer har och hur de har
vårdat sina relationer. ”I en tid när kreativitet
och nätverkande har blivit avgörande för
hur ekonomier utvecklas, så blir en snäv
marknadsförståelse av världen föga upp

lysande. Rätt nätverk är i många projekt en
mer avgörande faktor än pengar. Nätverk
ÄR kapital. Det är egentligen bakvänt att så
mycket redovisning idag sker i kronor och
ören.” Oskar Broberg menar att det borde
vara en central insikt för alla som intresserar
sig för ekonomi att utvecklingspotentialen
ligger i att bygga och underhålla kreativa
nätverk. Men, fortsätter han, därmed inte
sagt att det sociala kapitalet är allt, olika
kapitalformer kan bidra med olika saker i ett
projekts olika skeenden.
Jag förstår att det är just det vi gjort.
Vi har satt alla kapitalformer i rörelse, det
sociala, det ekonomiska och det kulturella
kapitalet, i samspel med vårt engagemang
som drivmedel och våra personliga insatser
som kitt.
Några avslutande reflektioner
Varje gång vi satt oss ner i olika konstellationer har vi klargjort våra olika roller och
uppdrag. Detta har ökat ömsesidig förståelse
och respekt och, som David Byrne säger,

Resultat
Arbetstillfällen
• för åtta konstnärer,
varav tre grupper
• för arrangör, webdesigner, filmare, fotograf,
utvecklingsledare
Produkter
och produktioner
• en publikt välbesökt
utställning med land
art på tre platser i två
kommuner
• elva konstverk
• en publik vandring med
50-talet deltagare och
guidning samt kaffe i
skogen från restaurant
Gerles

• fyra filmer, Konstnärernas arbete i landskapet,
Christine Chilcott samt
Att se med andras ögon,
Birgitta Lagerlund, i tre
format
• en hemsida
www.bottnalandart.se
• två seminarier med
ca 30 deltagare på varje
En metod
• En konstnärsdriven lokal
aktör i samspel med
Västarvet i regionalt
uppdrag
• Att se med andras ögon,
ett arbetssätt tillämpat
under vandringar i
landskapet och i samtal

hjälpt oss till nya synpunkter. Omvärldsanalys
är nödvändig för den som vill kunna leva på
sin konst och på sitt arbete.
Arrangörsskap när det gäller land art är
en personbunden och komplex kompetens
som vilar på platsspecifika erfarenheter. Att
beskriva detta kunnande låter sig göras, men
därifrån till generaliserbar kunskap är steget
längre.
Det relationella och sociala i och omkring
utställning och seminarier, att man på alla
håll ses och pratar med varandra kan verka
självklart men kräver att man tillmäter dessa
samtal värde, dokumenterar och ger dem tid.
Marknadsföring är en strategisk process
snarare än enstaka pressklipp, och bör satsas
på. Att med andra näringsidkare paketera
erbjudanden kan vara en framtida uppgift
inom exempelvis kultursystemet. Detta kräver insatser med ny kompetens.
Till sist: samspelet mellan människorna
och de oväntade sprången i möten och konst
bidrar till resultat och värde och gör det hela
intressant, levande och attraktivt.

• Ökad tillgänglighet och
delaktighet för besökare
och boende
• Nya mötesplatser i
landskapet
• Naturvärden och kulturarvsvärden synliggörs i
ny kontext

ett nytt samarbets
koncept
• Personligt lärande
knutet till uppdrag
och roller/kompetens
utveckling
• Från instrumentellt
synsätt till relationellt

• Samarbete om konst
och friluftsliv med två
kommuner

• Läroprocesser som
fortsätter

• Processinriktade samtal
och resultatinriktat
arbete

Därtill marknadsförings
värde för samtliga
inblandade konstnärer och
samverkansparter.

• Gedigen dokumentation
i bild, film och text
Lärande
• Organisatoriskt lärande
med utgångspunkt från

Anita Larsson Modin och
Catharina Göransson
Bottna Gerlesborg,
september 2011
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Reflektioner över Bottna Land Art
Mats Nordlund, konstnär, ordförande Konstnärscentrum Väst
2007 blev Bottna Land Art ett
pilotprojekt under Konstnärscentrum Väst. Från 2008 har
tre utställningar arrangerats och
sedan 2010 har vi i gruppen, som
kallar oss ett konstnärsdrivet
initiativ, drivit projektet med KC
Väst som organisatorisk bas.
Genom att vi det senaste året
har kunnat arbeta utifrån större
ekonomiska resurser har Bottna
Land Art utvecklats och blivit mer
känt. En rapport som denna är ett
bra tillfälle att reflektera och kasta
ljus över vad vi åstadkommit. Den
kan öppna för samtal om vad man
som konstnär såväl som arrangör
gör, och med det ge verktyg
för att utvecklas vidare. Med
Bottna Land Art knyter vi an till
en tradition i Bottna-Gerlesborg,
där konstnärer länge arbetat med
konst ute i landskapet.

Förebild för Bottna Land
Art är utställningen Konst på
led 2003, där tio konstnärer
visade platsspecifik konst för
vandrare utmed Soteleden vid
Bottnafjorden. I Sverige har
vi den unika allemansrätten
vilket gör vandringsleder till
offentliga rum. Konsten fanns här
på allmän plats och sågs därmed
även av dem som inte brukar gå
på konstutställningar. Genom sin
tillgänglighet längs stigar blev
också utställningen välbesökt.
Land art som konstform är med
en jämförelse i hällristningarna
uråldrig medan själva konstbegreppet har sitt ursprung i sextiotalet. Med land art, här i Bottna,
menas platsspecifik konst som
görs i våra offentliga rum. Däri
ligger en politisk infallsvinkel.

En tanke med projektet
är att utställningarna ska
återkomma. I konsekvens med
att vi värdesätter offentliga
rum och allemansrätten blir då
ekologisk hållbarhet en grundval
i arrangemangen. Likaså är
god relation med markägare
som upplåter mark för konsten
nödvändig och kan således
kallas en social hållbarhet. Vi
har också formulerat andra oumbärliga hållbarheter; ekonomisk
hållbarhet innebär att vi konstnärer såväl som utställare som
arrangör/projektledare ska ha
rätt betalning för utfört arbete.
Ett fjärde hållbarhetskriterium är
konstnärlig hållbarhet och avser
konsten, konstnärerna och de
villkor och förutsättningar som
kan befrämja fri konst, kvalitet
och experimenterande.

”As if we had the right to act freely”
Tomas Niklasson, konstnär och vice ordförande Konstnärscentrum Väst
För Konstnärscentrum Väst är
uppdraget att värna den fria
konsten. Idag blåser vindar som
säger att konstnärer först och
främst skall vara nyttoinriktade
entreprenörer, men man ser då
inte konstens roll som gräns
överskridande verksamhet och
syresättare i samhällsdebatten.
Konsten kan vara ett redskap för
att gestalta samtidens viktiga
frågor och sådana konstyttringar
8

är betydelsefulla i en levande
demokrati. Därför måste vi
undersöka vad begreppet fri
konst står för och själva stå upp
för det. Som konstnärer har vi
ett ansvar när det kommer till
formulering och undersökning av
den konstnärliga kreativiteten
och dess villkor. Därför stödjer
Konstnärscentrum Väst projekt
Bottna Land Art.

”... the minute he involves new
areas of reality, areas that other
social groups have laid exclusive
claim to, he transgresses against
a taboo ... without hiding, as if he
had the right to act freely.”
Bjørn Nørgaard, dansk konstnär

Bottna Landart 2011. Foto: Christine Chilcott.

Lämpliga marker för land art, tillgänglighet för besökare och närhet till parkeringsplats, överenskommelser med markägare, att åstadkomma intressanta rund
vandringar och att hantera lagar och regler på kulturarvsplatser – allt detta och
mycket mer ingår i den komplexa process, som för arrangörens del föregår den
publika delen av en landartutställning.
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Rotlös, Agneta Stening. Foto: Christine Chilcott.
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Agneta Stening
skulptör
www.agnetastening.se

Installationen som inslag i ett naturligt kretslopp
Hur tänkte du när du valde
platserna för dina två verk?
Vägskälet i skogen såg jag
som en slags ”icke-plats”, som
jag ville synliggöra med det verk,
som sedan blev Tegel. Jag utgick
från det krossade teglet, som låg
för vägfyllning på skogsvägen och
som jag genast såg utgjorde en
underbar färgkontrast mot det
gröna i skogen. Jag ville ta vara
på materialet, dess kontrast
verkan och dess historia på just
den platsen och därigenom ge
platsen ny mening.
När jag valde nästa plats,
för jag ville göra två verk,
fascinerades jag av det rum som
bildats mellan en rotvälta och en
bergvägg med naken klippa som
golv. Jag kände samhörighet med
trädet som blivit kullslaget men
som inte dött utan fortsatt sitt liv
med dessa nya förutsättningar.
I Ching-läggningen i verket Rotlös
uppstod ur dessa tankar om
livets villkor och möjligheter.
Hur tänker du nu när du ser
tillbaka på verket på platsen?
Tegel blev bra. Jag är förundrad över att det ”satt” så direkt.
Vissa arbeten ter sig självklara
medan andra är svårare och

har längre väg. Jag är dock litet
osäker på om besökarna å sin
sida uppfattade att platsen fått
ny betydelse genom verket? Jag
tycker om att höra att Tegel nu
har återgått till att användas
för lagning av skogsvägen. Att
min idé om installationen som
ett inslag i ett för tegelpannor
naturligt kretslopp visade sig
fungera i praktiken.
Verket Rotlös blev otydligt i
sitt uttryck. Jag skulle ha behövt
mera tid, för nu nådde jag inte
ända fram. Men jag fascineras av
att det höll så pass lång tid trots
att det var ett så skört material.

Vad gör du för närvarande?
Jag arbetar med en offentlig
gestaltning i ett litet samhälle
utanför Falkenberg. Där ska man
anlägga en allaktivitetsplats med
bland annat en skulpturpark och
för den gör jag en stor järnskulptur, som ska stå och spegla sig i
en damm. Dessutom ser jag fram
emot att under år 2012 tillbringa
en längre tid i en gästateljé i
södra Schweiz.

Tegel, Agneta Stening.
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Minneslund,
Karl Chilcott.
Foto: Göran
Gustafsson.
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Karl Chilcott
skulptör
http://kc.skulptor
forbundet.se/

Jag ville lämna en kommentar till platsen

Båten, Karl
Chilcott.
Foto: Göran
Gustafsson.

Den gyllene
tidsåldern,
Karl Chilcott.
Foto: Göran
Gustafsson.

Hur tänkte du när du började
arbeta med ditt verk?
Jag blev så pass tagen av
Vrångstad och den symbios
mellan natur och kultur som
jag där upplevde att jag gjorde
tre verk. Den gyllene tidsåldern
hänger ihop med den grekiska
filosofen Protagoras och Homo
mensura-satsen. Hans påstående
om människan som alltings mått
blev för mig som ett gökägg lagt i
annans bo: ljudet av bilarna från
vägen intill, och från traktorerna
på de omkringliggande åkrarna,
och så vi, människorna, som gick
där och snabbläste texter om
bronsålder och stenålder. Längre
in i skogen, på den öppna platsen
med bautastenar fantiserade jag
om hur det vore att resa tillbaka
i tiden och börja på nytt. Det
inspirerade till ett enkelt skepp.
Pinnarna är i al från trakten och
barkade med yxa och brända
i båda ändar. I den utglesade
kulturskogen bakom gravkullarna
skapade jag sedan en Minneslund
för lövträd. Det blev tolv små

minnestavlor i ek från trakten, var
och en för sitt trädslag. Plattorna
är svarta för att de bränts på
gammalt vis över öppen eld.
Hur tänker du efteråt på ditt
arbete i Vrångstad?
Jag känner mest för verket
Båten. Det var som att den
behövde tillägget av de två
andra. Jag har arbetat med
material som naturligt finns i
området, med undantag för det
stora förgyllda ägget. Jag ville
lämna en kommentar till platsen
och dess avtryck i mig, och ja,
det gjorde jag.
Vad gör du för närvarande?
Jag håller på med att avsluta
ett skulpturprojekt i Norge. Så
förbereder jag två snöskulpturprojekt utomlands, ett i de österrikiska alperna och ett i Kanada.
Och jag arbetar med Vår skog,
ett konstprojekt med skolelever
i Västra Götalandsregionen
med förankring i den stora FN
satsningen The Year of Forests.
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Jill Lindström
konstnär
www.jillindstrom.se

Miranda Lindström
etnologistuderande

En platsens biografi
Hur tänkte ni när ni valde er
plats och arbetade fram verket
Huset?
Jill: Vi valde en som vi tyckte
obetydlig plats som tycktes ha
en historia. Stenrester av en
husgrund ledde oss till att
fråga markägaren om platsens
bakgrund. Sedan ställde vi oss
frågan: Hur materialiserar man
någon annans minnen? Vi valde
att skapa en teckning i tre dimensioner för att ge en förenklad
bild av hur huset kunde ha sett
ut. Det skulle sväva i luften
som ett minne. Husets konturer
målades faluröda, en färg med
rätt traditioner och som står fint
mot grönskan. En del av grenarna
på platsen tog vi med oss till
ateljén och målade vita för att
sedan återföra. Av dem skapade
vi en skugga i vitt under huset,
dels för att förtydliga det tunna
med huset, dels för att skapa ett
skriftfält. Detta skulle inte gå att
tyda, utan vi ville beteckna en
berättelse som är någon annans
och som aldrig blev berättad. De
vitmålade grenarna avsåg också
att föra tankarna till benrester
och därmed tidigare levda liv.
Från den vita skuggan leder en vit
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linje av grenar för att antyda att
huset flytt, samtidigt som den för
besökaren in mot huset. Vi ville
få besökare att stanna upp vid
en till synes obetydlig plats, som
man annars skulle gå förbi.
Miranda: Redan första gången
reagerade vi på högen av grenar
mitt i gläntan. Där stod också
ett gammalt äppelträd, vilket
ytterligare förstärkte känslan av
att vi hade en gåta att gå vidare
med. Efter en del research gick vi
in i ett mer analytiskt förhållningssätt till platsen. Vi skissade på
en historieskrivning och skapade
sålunda en platsens biografi.
Jag upplevde att vi med det kom
väldigt nära de människor som en
gång bott där. När vi monterade installationen blev vi mer
fokuserade på det rent estetiska.
Det var sålunda tre separata faser
som kom att avlösa varandra i
processen, med sinsemellan olika
förhållningssätt.
Hur tänker ni nu när ni ser
tillbaka på arbetet med verket
på platsen?
Jill: Vi lyckades åstadkomma
ungefär det som vi var ute efter.
Verket finns efteråt kvar i mitt

huvud som en hägring, själva
platsen har påverkat mig och den
givande arbetsmetoden har fått
mig att leta efter flera så kallade
obetydliga platser att lära känna
på samma sätt. Det var också
intressant att ingå i ett sammanhang med andra konstnärer, där
vi alla hade väldigt olika tankar
och lösningar.
Miranda: Jag minns det som
en väldigt trevlig erfarenhet,
framförallt att man fick tvinga
sig själv att vara ute och jobba
i naturen, när man annars sitter
bekvämt framför en dator. Antagligen kommer jag att besöka
vandringsleden igen. Att gå den
är en upplevelse i sig; med eller
utan land art.
Vad gör ni för närvarande?
Jill: Jag har just avslutat en
utställning på Galleri Konstepidemin i Göteborg så nu gäller det
att gå vidare och sätta igång nya
projekt.
Miranda: Jag arbetar med en
uppsats om mitt fältarbete på
Käringön, som jag gjorde i slutet
samma höst.

Huset. Jill Lindström, Miranda Lindström. Foto: Jill Lindström.
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Istället för lövverk – ett annat språk. Birgitta Eriksson-Fast. Foto: Christine Chilcott.
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Birgitta Eriksson-Fast
konstnär, ordförande i Konstnärernas
Kollektivverkstad i Bohuslän
www.birgittaerikssonfast.se

Betraktaren ser ingenting av mödan bakom verket
Hur tänkte du i början?
Det var träden. Skogen i
Vrångstad med sina pelar
stammar var som gjord för idén
med spiralformer, som jag hade
med mig. Platsen är magisk i
sig, bara tanken att människor
arbetat där i tusentals år är
fantasieggande. Jag visste
från början att det skulle vara
två gulgröna spiraler och en
turkosblå, i exakt de färgerna.
Vitsen var att spiralerna skulle
sitta monterade en bit ut från
stammarna, så att materialet på
baksidan skulle alstra ljusreflexer,
men det gick inte att genomföra
i praktiken. Enda chansen i det
läget var att låta spiralerna ligga
dikt an mot stammarna. För att
förstärka rummet mutade jag
in flera trädstammar med röda
reflexcirklar, inköpta på Biltema.

Hur tänker du nu efteråt?
De praktiska problemen var
enorma! Det var myror överallt,
på marken och på trädstammarna, och bara det att balansera på
en stege när det lutar åt alla håll
i en brant sluttningen gjorde det
nästan övermäktigt. Det var ett
helvete rent ut sagt! Betraktaren
ser ingenting av all den möda
som ligger bakom verket. Med
mera tid hade jag lagt upp mitt
arbete mera undersökande. Det
efterlysande med reflexerna kom
jag inte åt, så det konstprojektet
återstår för min del.

Vad gör du nu?
Jag funderar vidare på
spiralen i ateljén, bland annat i
form av bilder eller grafiska blad.
Annars är jag ordförande i KKV-B,
Konstnärernas Kollektivverkstad.

Foto: Christine Chilcott.
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CELL
Oskar Broberg
docent i ekonomisk historia, studierektor
Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Mattias Gunnarsson
konstnär, studierektor Högskolan för Design
och Konsthantverk, Göteborgs universitet
www.cellstructures.se

Det är platsen, tiden och händelserna
Hur tänkte ni när ni valde plats
och sedan arbetade med ert
verk i somras?
Oskar Broberg: Vi blev
blixtförälskade i stenbrottet norr
om Hogsäm. Det utgjorde ett
slags naturligt rum som bjöd
på kontraster i form av mjuka
klipphällar och vassa stenhögar.
Trots att det låg mitt i inne i
skogen kom ljuset åt att falla in
genom spjälorna i verket, så som
vi ville. Vi valde platsen också
av praktiska skäl, det fanns ju
en körväg för den tvingande
logistiken med bil och släp.
Mattias Gunnarsson: Vi
återanvände material från ett
tidigare arbete med Kulturskolan
i Göteborg och sökte en plats
som kunde svara mot det
förhållandevis karaktärsstarka
verket med sina 3 000 läkt, varav
en del med text. När vi hittat
brottet med sin öppna platå och
18

tydligt definierade rum förstod
vi att det skulle klara såväl det
myckna materialet som mycket
folk. Under två veckor arbetade vi
sedan på platsen i olika konstellationer tillsammans med vänner
och kollegor. Utgångspunkten var
en grovskiss över dels en friare
dels en mera sammanhållen
form, där de textburna läkten
ingick i den senare. Alla var fria
att undersöka såväl formella
kvaliteter som nya möjligheter
i förhållandet mellan läkt och
stenrum och de mera litterära
och poetiska delarna. Tidigt i
processen bestämde vi att
arbetsmöten, samtal, dialoger
och undersökningar ingick i och
skulle vara centralt i verket och
att det vi skulle visa var spåren
av allt detta.

Det tredje … CELL.

Hur tänker ni nu när ni ser
tillbaka på verket på platsen?
Oskar: Det var egenartat att
komma dit en kylig höstdag, som
om verket hade gjorts i en annan
tid. På sätt och vis sätter det
fingret på vad som har kommit att
bli en mycket viktig slutsats i vårt
projekt. Att det är kombinationen
av platsen och tiden som är det
speciella. Därför jobbar CELL

Det tredje landskapet – dialoger i 1:1. CELL. Foto: Christine Chilcott.

nu vidare med Händelser som
begrepp. Händelser har för oss
blivit ett sätt att ”förtidsliga”
konstverk som annars riskerar
att betraktas som i första hand
någonting rumsligt. På så sätt får
relationer en naturlig plats i verket som helhet. För mig var tiden
då vi byggde upp vårt verk mycket
viktigt. Timmarna i stenbrottet
och samtalen som utspann sig.
Människorna som kom vandrande
förbi och stannade till.
Mattias: Jag tycker att verket
funkade både som upplevelse och
som impuls till samtal. Skalan
och de många olika ingångarna
gjorde att det gick att återkomma
flera gånger. Jag upplever att
verket kan härbärgera många fler
händelser, både initierade av oss
själva och av andra.

Vad gör ni för närvarande?
Oskar: Jag är huvudsakligen
upptagen av att vara pappa, men
en dag i veckan arbetar jag på
min tjänst som studierektor på
Handelshögskolan i Göteborg.
Och så går CELL vidare med verket från i somras, nu inom ramen
för förstudien Experimentyta för
konstnärliga undersökningar i
landskapet.
Mattias: Vi är pilot för Experimentyta under det kommande
året. Det gör att vi kommer att
utveckla verket och platsen norr
om Hogsäm, med nya händelser
och samarbeten. Förutom
arbetet med bildlärarstudenterna så har jag ett PU-projekt
(Pedagogiska Utvecklingsmedel
från Konstnärliga Fakulteten
vid Göteborgs universitet) med

två kollegor, där vi undersöker
språkliggörandet av den egna
processen via individuella
konstnärliga projekt, samtal och
blogg.

Det tredje … CELL. Foto: Christine Chilcott.
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Små ting som förändras. Elisabeth
Carlsson. Foto:
Christine Chilcott.

Elisabeth Carlsson
textilkonstnär
www.elisabethcarlsson.se

Skulle jag tillföra något i denna vackra natur?
Hur tänkte du när du valde plats
och när du sedan arbetade med
ditt verk?
När jag första gången kom till
Skärkäll undrade jag om jag verkligen skulle kunna tillföra något i
den vackra naturen. Sedan beslöt
jag att utgå från gräs och från
vattenytan. Inspirationen kom
från ängsullen, som blommade
just då. Min idé blev att arbeta
med små, marknära ting som
förändras över tid och att ta vara
på hur ljuset skiftade och föll.
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Hur tänker du nu när du ser
tillbaka på verket på platsen?
Det uppstod ett överraskningsmoment vid åsynen av hur tuva
efter tuva upprepade sig i verket.
Ljuset ändrades vartefter och
det uppstod intressanta skuggor
i gräsinstallationen och på
vattenytan. Det blev en upptäckts
promenad med ytterst små
nyanser. Verket ändrade dessutom
karaktär över tid, från juni till slutet av augusti. Vind och regn och
ljus påverkade, och vattennivån i
gölen steg och sjönk.

Vad gör du för närvarande?
Jag deltar just nu i en
internationell minitextil-utställning
i Litauen som sedan fortsätter i
övriga Baltikum. Och så arbetar
jag vidare i ateljén med olika
projekt, bland annat till en ny
utställning.

Till vänster och
nedan: Små ting
som förändras.
Elisabeth Carlsson.
Foto: Christine
Chilcott.
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Foto: Christine Chilcott.
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DeLuxe: Andreas Remfeldt, Simon Gran Danielsson
och Eric Andersson
http://containerlivet.blogspot.com

All den plasten i den sagolika skogen

Försvunnen. DeLuxe.
Foto: Christine Chilcott.

Hur tänkte ni när ni valde plats
och sedan arbetade med ert
verk?
Andreas: Platsen hade ett
lugn som inte finns i det stadsrum där jag vanligtvis arbetar.
Genast uppstod kontraster, nya
frågor väcktes och uttrycket
blev ett helt annat. Att förflytta
uppemot tusen liter plastsopor
till den sagolika skogen illustrerar
hur vi hetsar oss igenom slit- och
slängsamhället, tär på jordens
resurser och misshandlar vår
planet.
Simon: Jag förälskade mig i
det rumsliga i skogen. DeLuxe
hade förut jobbat med material
som blivit över i urbana miljöer,
som containerfynd, sopor och
tidningar och nu tömde vi ett
antal återvinningscontainrar i
närområdet runt vandringsleden.
Årsförbrukningen av plast per
person i Sverige beräknas till
17 kg, och genom att placera en
del av den förbrukningen i skogen
ville vi visa hur vacker skogen är
i kontrast till plastskräpet. Plast
hör till lämningarna efter oss och
lär inte försvinna på de närmaste
450 åren.

Hur tänker du nu när du ser
tillbaka på verket på platsen?
Andreas: Jag tycker att vi fick
fram den effekt vi ville åt och
än idag är jag förvånad över hur
liten vår nästan tre meter höga
skulptur blev i förhållande till
skogen.
Simon: Det blev väldigt bra!
Jag är också nöjd med vårt
samarbete som grupp.
Vad gör ni för närvarande?
Andreas och Simon: Vi går
bägge sista året på Göteborgs
Konstskola, skulpturlinjen. Vi
arbetar i offentlig miljö med
installationer, inredning och
konst. Senare i vår ska DeLuxe
samarbeta med Cell i deras verk,
som just nu är pilot i projekt
Experimentyta.
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Den perfekta platsen

Anna-lill Nilsson
konstnär, lektor i Fri Konst vid
Steneby Konsthantverk och Design,
Göteborgs universitet

Hur tänkte du när du valde plats
och sedan arbetade med ditt
verk?
Verket Flytande transcendenter
är en del av Speglarnas Poetik,
ett konstnärligt utvecklingsarbete
på Göteborgs universitet som jag
haft i tre år. Mitt sökande efter en
plats för det verket hade redan
pågått en tid när sommarens
utställning blev aktuell.
De flytande spegelpyramiderna har sin bakgrund i arbetet
med plana speglar i landskapet
till plana speglar i vatten och nu
till flytande spegelpyramider. Jag

hade testat dem i en större sjö
i Dalsland samt i havet utanför
Malmö. Det jag såg då var att
spegelpyramiderna behövde
ett trängre vatten med mycket
växtlighet. Bottna Land Art blev
en fantastisk möjlighet! Och när
jag hittade tjärnen i Hogsäm så
stämde allt. Här var den perfekta
platsen. Speglarna fångade både
växtligheten i tjärnen och skogen
som inramade vattnet. Den
upplevelse av tidsförskjutning och
platsförflyttning i spegelbilderna
som jag jobbat med under hela
den tre år långa processen

Flytande
transcendenter.
Anna-lill Nilsson. Foto: Christine Chilkott.
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Flytande transcendenter. Anna-lill Nilsson. Foto: Christine Chilkott.

blev nu tydlig, samtidigt som
pyramiderna fungerade som
markörer av den geografiska
platsen. Spegelpyramiderna
tydliggjorde sålunda det rum som
tjärnen utgjorde i sig, samtidigt
som speglarna reflekterade helt
andra upplevelserum som såg ut
att finnas inuti pyramiderna.
En del praktiska saker måste
förstås lösas, som transport av
båt till platsen.
Hur tänker du nu när du ser
tillbaka på verket på platsen?
Jag hade bestämt att foto- och
videodokumentera platsen varje
vecka.
Detta skedde med tätare och
längre mellanrum under perioden
9 juli – 9 augusti.

På så sätt kom jag att se
installationen i många olika
väderlekar och under lång tid.
Jag hade tidigare delat in mina
spegelupplevelser i minnesbilder,
magiska speglar, portar och
scener, men i somras bestämde
jag mig för att låna Foucaults
beskrivning av spegelbilder och
helt enkelt benämna upplevelsen
”Andra Rum”*. Det var ett viktigt
ställningstagande för mig. Jag ser
tillbaka på platsen rent konkret
nu när jag jobbar vidare med
bilderna och videodokumentationen. I somras gjorde jag fem små
videofilmer med målet att klippa
ihop dem till en enda film. Jag
ser tillbaka på verket och platsen
som en fin avslutning på tre års
arbete.

Vad gör du för närvarande?
Just nu undervisar jag fortsättningsstudenter i visuellt språk på
Steneby. Jag är sedan många år
ansvarig för visuell gestaltning
och kommunikation och numera
också för Masterprogrammet.
Med andra ord så undervisar jag
mycket. Att undervisa i konstnärliga ämnen och att arbeta med
min egen konstnärliga praktik går
normalt ihop, men jag kan ibland
sakna tid för det senare. Just nu
har jag färdigställt texten ”Speglarnas Poetik”. Jag fick några
månaders förlängning, vilket
gav mig utrymme att inkludera
sommarens arbete.
￼
*Texten Andra Rum finns i essä
samlingen Diskursernas kamp
av M. Foucault.
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I nästa stund barfota på
en vandringsled med konst
Eva Petterson,
chef Tanum Kultur & Fritid

vid datorn med bidragsansök
ningar på hög, i nästa barfota i en skog på en
vandringsled med överraskningar för ögat i
form av konstverk här och var. Att arbeta med
kultur och fritid i en kommun som Tanum är
sannerligen spännande och rikt på upplevelser.
Att administrera konst och kultur kan
tyckas omöjligt: Hur ska man stödja utan att
hämma, hur ska kulturpolitisk vilja genomföras utan att man låser den fria konstnären?
Skattepengarna är begränsade, och när
arrangemangsansökningar kommer in måste
medlen fördelas efter tydliga kriterier, grundade på klara mål och syften. Människorna
som bor i kommunen måste hela tiden vara i
fokus och glädjen för invånarna är lika viktig
som konstarternas utveckling.
Förr var kulturevenemang ett jobb för
kulturansvariga i kommunal tjänst. Nu är det
alltmer en fråga om samordning, där arran
görer från civilsamhället, såsom föreningar,
sammanslutningar eller privatpersoner,
kommer med idéerna och det är de som gör
jobbet, medan kommunen stöttar på olika
sätt. Jag menar att kommunalt stöd inte
alltid måste bestå av ekonomiska bidrag.
Marknadsföring, delande av nätverk och
samordning eller helt enkelt en samtalspartner med överblick kan också vara värdefulla
insatser från oss i kommunen.

i ena stunden

landart och leder, konst utmed vandringsleder. Ett samarbete över kommunala
gränser och även över verksamhetsgränser.
Detta vidgar begreppen kultur och fritid, stär-
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ker bägge kommunerna och ökar det publika
intresset. Jag tror att fler och fler människor
har blandade intressen: Man spelar fotboll
OCH går på konsert, är intresserad av konst
OCH att meka med bilar, jobbar i förening
OCH är kulturkonsument. Att låsa in de olika
fritidssysselsättningarna i olika administrativa
fack krymper utvecklingen och man når inte
heller alla de kommuninnevånare som skulle
ha glädje av arrangemangen.
Landart och leder är en sådan gräns
överskridande händelse och till skillnad från
landets alla i övrigt utmärkta skulpturparker
har den en fortsättning där den offentliga konsten undersöks i seminarieform och i form av
experiment med konst utomhus. Just nu har
Tanums kommun flera konstprojekt på gång,
där kulturarbetare, såväl från Tanum som
utifrån, samlas för att arbeta prövande och
utforskande med gestaltning och berättande
inom dans, musik och bildkonst
till sist några reflektioner: Tanums kommun är idag plats för åtskilligt när det gäller
kulturhändelser. Här finns en fantastisk
natur och här bor många kunniga människor
att samtala med. Kanske händer det ibland
så mycket att vi inte hinner tänka efter? Så
att vi i kommunen faktiskt missar att dokumentera och berätta för andra om det som
händer här? Kanske är rollen för Kultur &
Fritid framöver mera att länka samman människor, både inom och utom kommunen, och
att sprida det som händer specifikt här och
att jobba för att hitta ny publik till det?

Foto: Per Pixel Pettersson

Europeiska landskapskonventionen
Anders Nilsson, Västarvet/Göteborgs Naturhistoriska Museum

Sveriges regering beslutade den
11 november 2011 att ratificera
Europeiska landskapskonven
tionen. Syftet med konventionen
är att förbättra skydd, förvaltning
och planering av hela landskapet.
Konventionen stärker det
demokratiska inflytandet vid all
planering av landskapet vilket
innebär att en dialog med medborgaren är nödvändig. Ansvaret
för konventionen delas av alla
och den ska ses mot bakgrund
av de 16 miljömålen.
Här framgår också tydligt att
natur och kultur ska förenas och
behandlas som en helhet vilket
är helt i sin ordning, då natur och
kultur så starkt påverkat varandra
att det inte finns någon egentlig
skiljelinje dem emellan.
Vad innebär då konventionen
för Sverige?
Riksantikvarieämbetet, som har
ansvar för konventionen, skriver:
Genom att ratificera landskapskonventionen åtar vi oss att
skydda, förvalta och planera vårt

landskap i enlighet med konventionens intentioner. Detta innebär
bland annat att Sverige ska:
– erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen
– öka medvetenheten om
landskapets värde och betydelse i det civila samhället, i
privata organisationer och hos
offentliga myndigheter
– främja delaktighet i beslut
som rör landskapet lokalt och
regionalt
– utveckla en helhetssyn på
landskapets värden och
hållbar förvaltning av dessa
– utbyta kunskap och delta i
europeiska samarbeten om
frågor som rör landskapet
Europeiska landskapskonventionen lyfter fram landskapets
sociala betydelse, dels därför
att den understryker vikten av
att människor kan delta aktivt
i värdering och förvaltning av
landskapet. Den demokratiska

aspekten märks också tydligt i
den definition av landskap som
finns i konventionen: landskap
är ”ett område sådant som det
uppfattas av människor och vars
karaktär är resultatet av påverkan
av och samspel mellan naturliga
och/eller mänskliga faktorer”
Västarvet
Västarvet är Västra Götalandsregionens förvaltning av natur- och
kulturarvet. En processgrupp
inom Västarvet arbetar specfikt
med att främja externt samarbete med kommuner, föreningar,
företag och organisationer. Uppdraget utgår från kulturnämndens
handlingsprogram och syftar till
en hållbar utveckling. Inom det
lokala utvecklingsarbetet landart
och leder har processgruppens
resurser nyttjats i samverkan
med den lokala aktören Bottna
Land Art.
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Tusentals timmar i skogen
Catharina Göransson i en brevväxling med konstnären Anders Johansson

det var så här. Jag såg en landskaps
målning. Hög och smal som ett kyrkfönster,
med en blek himmel upptill och ett älgtorn
nertill. Resten var ett mörkt och mycket
brant berg. Konstnären som så fångat det
nordbohuslänska skogsmörkret var Anders
Johansson, då elev på Gerlesborgsskolan i
Bohuslän. Nästan åtta år senare ses vi igen.
Då berättar han att det snarare än måleriet
var installationerna i landskapet runt Bottna
Gerlesborg som gjorde att han året efter kom
in på konsthögskolan. Jag ser fotografier av
dessa landskapsarbeten på hans hemsida.
Varje verk är en egen värld, alla släkt med
varandra, alla framkallar verklighet. De är
och de är icke, de pekar mot något – men
mot vad? Med ens mycket lycklig öppnar jag
ett nytt dokument. Hur ska jag göra för att få
prata mera med honom? Jag skickar frågor
på prov. Jag är en loner, säger han. Men svarar, det gör han.

Du anger datum för dina arbeten
som i en arbetsdagbok. Från februari till maj
2005 arbetar du till exempel i det gamla sten
brottet i Fågelviken på Stångenäset med verket Monolithic, långa vita linor i en kvadrat
på 4 ggr 4 meter med en höjd på 18 meter. Tar
du ner verket sedan när det är färdigt?
anders: När ett verk tappar sin stringens
är det dags att plocka ner det. Det sker inte
utan ett visst vemod, för det är som att skära
sönder en målning man just avslutat. Men
jag är alltid noga med att röja upp efter mig
i skogen och flera verk består av delar från
tidigare verk. Gränsen mellan konst och skräp
i skogen kan vara hårfin och vädrets makter

catharina:
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tär hårt. Det enda verk som fortfarande finns
kvar idag, december 2011, är The hours, byggt
i de bakre, tillbommade och delvis raserade
delarna av det gamla bruket i Fengersfors.
c: Hur var ditt förhållande till skog och mark
innan du började göra konst ute i naturen?
a: Ända sedan jag var liten har jag
tillbringat mycket tid i skogen, dels som elit
orienterare, bland annat vann jag junior-SM
som tjugoåring, dels som utbildad kart- och
mätingenjör. Tusentals timmar i skogen har
gett mig en viss vana att hitta, ta mig fram och
”läsa” landskap. Skogen är mitt vardagsrum,
och oavsett om jag har ett konstprojekt på
gång eller inte är jag ofta ute och strövar. Den
brittiska konstnären Hamish Fulton kallar sig
”an artist who makes walks”. Jag är en vandrare som ibland gör konst.
c: Dina verk tycks inte vara gjorda för att
visas för publik. Jag får också känslan att du
är en av få människor som fortfarande strövar
i skog och mark, bortanför vandringsleder
och motionsspår.
a: Platserna för verken är valda helt utan
tanke på en eventuell publik. Många gånger
ligger de dessutom så avsides att det vore
praktiskt omöjligt att ta dit besökare. Verken
är helt och hållet byggda för mitt eget höga
nöjes skull.
c: Möter du någonsin folk när du är ute och
gör dina installationer?
a: Det är sällan man stöter på någon i
skogen, men det händer. Medan jag har jobbat med mina verk har jag mött skogsägare,

Fler bilder av
Anders Johansson hittar du på
hans hemsida:
llll.se

Iscirkel. Tåsteröds stora vatten, 2004. Anders Johansson. Foto: Anders Johansson.

skogsarbetare, jägare, fiskare, miljöinspektörer, tjänstemän från naturvårdsverket och
geologer, kort sagt, folk som har ett ärende i
skogen. De flesta av dem kanske inte skulle
besöka en konstutställning, men folk är ofta
överraskande öppna och nyfikna.

kluddiga lappar med idéer om projekt. När
jag hittar en plats samkör hjärnan lapparna
och platsen, och det händer att de två smälter
samman och ger ett verk. Det är helt klart en
undermedveten process, svår att beskriva just
för att den inte är intellektuell.

Hur hittar du platserna för dina verk?
a: Jag går igenom stora arealer med skog.
Det är litet grann som att vaska guld, oftast
är det bara vanlig terräng, men så stöter man
på tydliga ”platser”. Du har säkert också
tänkt på det, platser som har en laddning och
en karaktär, som tydligt skiljer dem från det
omkringliggande landskapet. Området kring
Bottna Gerlesborg är ovanligt rikt på sådana
platser.

c: Vad är sedan verket? Är verket det som
framträder när du lagt sista handen vid det
och det blivit ”sett” av dig? Eller är verket
fotografierna?
a: Utan tvekan är verket den färdiga
installationen. Jag ser mig som en bergs
klättrare som bestiger ett berg, verket blir
en sak mellan mig och berget. Ofta krävs det
blod, svett och tårar för att nå hela vägen
fram med det jag ålagt mig. När sedan verket
är klart kan jag känna en stark inre tillfredsställelse och någonstans där tappar jag
intresset. Om någon då sett mig klättra eller
ej spelar mindre roll, mötet med en publik
intresserar mig inte. Fotot är bara en dokumentation, där rumsliga och platsspecifika
kvaliteter inte kan komma till sin rätt. Flera
foton har visserligen egenskaper som kunde

c:

c: Hur ser relationen mellan platsen och
verket ut för dig?
a: Ofta tillbringar jag några timmar på
platsen innan jag vet vad jag vill göra. Jag går
omkring och ”känner in” och kommer det
inte något, så stoppar jag in platsen i arkivet
för framtida bruk. Jag har en mängd små
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göra dem till verk i sig, men det är inte där
mitt intresse ligger.
c: Vårvintern 2004 arbetar du på isen på
Tosteröds Stora Vatten i Bohuslän. Fem år
senare befinner du dig på Laxsjön i Dalsland
där du gör 7, 266 objekt i snö, vita kvadrater
som strålar ut i evigheten på ett obrutet
snötäcke. Vad fick dig att återuppta arbetet på
sjöis i mars månad?
A: I februari 2009 var väderförhållandena
exceptionellt goda för att såga block ur snön.
En sådan här idé får lättare fäste om snö och
is är det enda du ser på dagarna jämfört med
om det är blidväder. Verket på Laxsjön hade
sitt ursprung i en inskription på Baldersnäs: ”SISTIMUS HIC TANDEM, NOBIS UBI
DEFUIT ORBIS” (Här vid världens ände vi
stå, Undan vår fot viker jorden). Avstånden
på stora isar smälter ihop för ögat. Det ser ut
som om mellanrummen var lika stora, men i
själva verket ökar distansen mellan blocken
exponentiellt, så att det är femtio meter mellan det sista och nästa sista blocket i varje
rad. Iscirkeln fem år tidigare var ett samarbete med Daniel Eriksson på Gerlesborgsskolan,
med Thomas Karlsson som lärare. Dessförinnan visste jag inte ens att det fanns någonting
som hette Land Art. Efter den kursen lade jag
penslarna åt sidan ett tag.
C: 2010 anlägger du ett berg i Husdalsbergen
i Dalsland. På bilden ser berget majestätiskt
ut, men i själva verket är det en meter högt;
en ”trompe l’oeil”. Du bygger i snö, månaden
är april och runtomkring är det barmark. Hur
fick du till detta? Och vem är mannen i verkets titel Hommage à Otto Hesselbom?
A: Snön samlade jag ihop på vintern
under en presenning. När terrängen framåt
april var snöfri återstod fortfarande en del.
Otto Hesselbom var en dalsländsk konstnär,
verksam under den nationalromantiska perioden i början av nittonhundratalet. Han var
landskapsmålare med favoritmotivet ”stora
utsikter över majestätiska vatten i kvälls- eller
gryningssol”. Jag känner stor samhörighet
med landskapet kring sjön Ärr söder om
Fengersfors, just den trakt där Hesselbom
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hämtade många av sina motiv. Hommage à
Otto Hesselbom är uppförd ca 150 meter från
den plats där Hesselbom målade sin mest
kända målning Vårt land. Mitt verk är en gest
till en kollega som hundra år tidigare vandrade runt i samma landskap. Jag tyckte också
om tanken på att snön i smält form skulle
rinna ut i sjön som syns i fotots bortre del.
C: Hösten samma år gör du ett nytt verk i
Paris. På innergården till Svenska Institutet
trängs människor i skenet av strålkastare mellan hängande trådar. Det är ett verk i storstad.
Du är inte ute i naturen, och du är inte ensam.
Folk köar till och med utanför porten för att
komma in. Hur ser din arbetsprocess ut denna
gång, när du är i urban miljö och med helt
andra tidsramar?
A: Verket gjordes för Nuit Blanche, natten
i Paris i början av oktober när man inte går
och lägger sig. Tre dagar i juni bodde jag på
Svenska Institutet och gick igenom platsen.
Efter litet skissarbete och korrespondens
kom vi överens om förslaget Forêt Diaphane,
vilket betyder ”genomskinlig skog”. Jag är
fortfarande förvånad över att de alls gick
med på min idé. Hela installationen måste
uppföras mellan 15.00 och 19.00 samma dag
och vem som helst kunde förstå att det var ett
avancerat projekt med överhängande risk för
misslyckande. Nu gick allting bra; installationen hade över 7 000 besökare, publikt och
arrangemangsmässigt var det mycket lyckat.
Själv var jag missnöjd. Det uppstod någon
slags virvelvindar på innergården som fick
trådarna att bölja som sjögräs under vatten.
Och trots ett flertal vakter tumlade parisarna
runt och snurrade och tvinnade, skrattade
och fotograferade, vilket blev ganska förödande för verket. Dagen efter satte jag mig och
klippte loss muttrarna som fungerat som tyngder. Åtta månader senare trädde jag på samma muttrar på nya trådändar, denna gång på
Fengersfors bruk i Dalsland. Det verket, The
hours, ser jag litet grann som min revansch,
då jag fick göra idén på mitt sätt, så som det
var tänkt, och så som det var meningen. Visst
var det bra och trevligt i Paris men det jag
ville åt med konsten fanns inte där.

Monolithic.
Styrsvik Bohuslän,
2005. Anders
Johansson.
Foto: Anders
Johansson.
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Vem jag i naturen är
Tora Windahl, konstnär, bildlärare
barnet upptäcker världen genom sina
sinnen. Verkligheten konstrueras genom att
barnet betraktar och interagerar med omvärlden utifrån sina förutsättningar. Barnet utgår
från sin kropp och från sina handlingar.
Barnets världsbild är egocentrisk, vilket
innebär att det förstår saker och ting som sker
utanför den egna kroppen som konsekvenser
av sina egna handlingar eller tankar. Detta
innebär en magisk verklighetsuppfattning, i vilken barnet är centrum. Gestalter och händelser
i omvärlden blir redskap för att få leken och
berättelserna om världen att hänga ihop. Här
ingår naturen som kanske en av de viktigaste
spelplatserna för fantasier. Träd och stenar kan
för barn te sig besjälade och därmed medverka
som olika karaktärer efter behov.
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när jag arbetar med konst i landskapet
uppstår möjligheten att tillfälligt tillträda
denna magiska verklighetsuppfattning, som
var barnets. Skapelseakten är inte längre en
ensam ateljéverksamhet, utan jag kan arbeta
i kommunikation med platsen och det som
definierar den. Träden, berget, ljuset, vädret,
alla är de jämlika och starka aktörer. Denna
upplevelse av att samspela med naturen
föder stor lust och energi. Sannolikt så lånar
konstnärligt skapande ofta av barnets strategi
att genom leken göra verkligheten begriplig.
När arbetet sker i landskapet istället för i studion startar dessa processer med omedelbar
självklarhet.
Jag tycker att jag som konstnär fått
detta prövat vid flera tillfällen, och också då
jag arbetat pedagogiskt med land art med

pre positioner,
Tora Windahl,
Konst på led,
2003. Foto: Göran
Gustafsson.

skolungdomar. De inleder sitt arbete med
att finna en plats och redan i det sökandet
aktiverar de uppmärksamheten på rumslighet,
avgränsning, materialitet, ljus, färg och form;
en process som i klassrummet tar många bild
lektioner i anspråk att uppbringa.

digt. Två av mina platsspecifika verk gestaltar
just den här kluvenheten I pre positioner förmänskligas träden genom stolarna, vilket vid
en första anblick av verket kan tyckas komiskt,
en känsla som enligt flera betraktare snabbt
förbyttes i en känsla av sorg eller förlust.

land art som begrepp och konstform
uppstod i USA i slutet av 60-talet, delvis som
en protest mot en förkonstling och kommersialisering av den dåvarande amerikanska
konstscenen. Men man kan också se land
art som en konstnärlig reaktion mot en ökad
klyfta mellan människan och naturen, kanske
i ljuset av en växande miljömedvetenhet eller
utifrån en mer känslomässig saknad av en
tätare kontakt med landskapet.
Att arbeta med land art innebär att man får
problematisera det spänningsförhållande som
finns mellan människan och naturen. Å ena
sidan finns känslan av tillhörighet och samspelthet och en erinring om barndomens animerade natursyn, å andra sidan kan det uppstå
en känsla av att man våldför sig på platsen, att
det mänskliga avtrycket är forcerat eller onö-

i prima ballerina

pre positioner,
Tora Windahl,
Konst på led,
2003.

stod jag inför uppgiften
att göra land art vid en laxrik fors i Holmfoss,
Norge. Uppdragsgivaren ville bredda urvalet av besökare på platsen och dra dit fler
kulturintresserade turister, inte bara fiske
intresserade. Svårigheten bestod i att vi som
deltagande konstnärer blev anvisade att göra
våra verk i anslutning till den plats i forsen,
där aktiviteten redan var stor. Strömmen var
stark, vattenreglerande slussar var utbyggda,
återkommande fiskare från Holland, Danmark och Tyskland hade byggt skjulliknande
baracker längs strandkanten, och det fanns
en liten båtuthyrning. Platsen var så att säga
redan upptagen.
Jag valde att göra en tekniskt avancerad
installation, som dock inte ändrade platsens
karaktär visuellt. Jag planterade två träd, som
storleksmässigt överensstämde med andra
träd på platsen, i en klippskreva nära forsen. Under träden monterades motordrivna
plattor som gjorde att träden sakta roterade
tillsammans med en ljudinstallation, som på
låg volym spelade en ljudmix av ”Welcome to
cabaret”.
Det var ett verk som man kunde ro förbi
eller till och med stå och fiska intill, utan att
det krävde uppmärksamhet. Men om man
observerade att träden snurrade och gick
närmre fick man höra den på platsen ironiskt
effektiva sången. Även detta verk kan betraktas som en undersökning av relationen mellan
kultur och natur; men kanske hellre som en
poetisk hyllning till den magiska verklighetsuppfattningen ovan i texten.
Varje förändring man i konstnärligt syfte
gör på en plats kommer utöver alla form
mässiga spörsmål, att väcka frågan vem man
är som människa i relation till naturen. Varför
blir den frågan så mycket mer påträngande
när man gör land art, än när man planterar ett
äppelträd eller bygger ett hus?
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Oberoende av pengar och makt
David Karlsson, idéhistoriker, kulturskribent

vad är det som gör en bygd levande? På
väggen mitt emot mig där jag sitter och skriver
detta hänger en liten tuschteckning. Motivet
är från Bovallstrand. Det är några hus nere
vid vattnet: bostadshus och ett par sjöbodar
som hukar invid bergväggen. Teckningen är
kanske inte så märkvärdig, det är ingen bild
som gör sig till, men den är skickligt gjord och
jag tycker om den. Jag köpte den i somras,
alldeles för billigt, av Oskar Oskarsson, tecknare, illustratör och grafisk formgivare, när det
var konstvandring hemma på Bohus-Björkö.
Oskar hade lånat en sjöbod nere i hamnen,
bredvid fiskaffären, och ställde ut tusch- och
blyertsteckningar, grafiska tryck. Uttrycket var
lågmält och intensivt.
Att gå runt i hamnen på Björkö de augustidagar då konstvandringen pågick var intressant. I bodar och skjul hade folk slagit upp
dörrarna och visade upp vad de åstadkommit.
En massa människor hade gjort saker. De
hade snickrat skåp och vävt trasmattor, målat
finstämda akvareller och större saker i olja
och akryl. Det var högt och lågt om vartannat.
Allt höll inte Oskars klass, långt därifrån. Men
sammantaget vittnade konstvandringen om
någon slags ohejdbar skaparlusta.
En central målsättning i svensk kultur
politik var länge att stimulera vad som kal�lades ”eget skapande”. Varför ansågs det så
viktigt? Ja, det man ju undra och kanske har
även riksdagspolitikerna undrat det eftersom
formuleringen numera är utbytt mot det mer
allmänt hållna målet att ”alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet”. Men att delta och
skapa själv är inte riktigt samma sak.
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som bäst formulerat betydelsen
av egen skapande verksamhet är Bill Ivey,
tidigare chef för National Endowments for
the Arts, USA:s motsvarighet till vårt svenska
Kulturråd. I boken Arts, Inc: How Greed
and Neglect have destroyed our Cultural
Rights från 2009, talar han om värdet av att
leva ett expressivt, ett uttrycksfullt liv. Att
själv pröva på olika konstnärliga uttryck –
spela ett musikinstrument, sjunga i kör, måla
akvarell eller skriva poesi – ger en fördjupad förståelse av de konstformer vi tycker
om, hävdar Ivey. Det ger även en känsla av
samhörighet med andra. Det kan vara med
människor som befinner sig i samma rum när
ett musikstycke framförs – eller någon helt
annanstans. Man kan känna sig tillhörig en
tradition, knyta an till och gå i dialog med
sedan länge döda konstutövare från helt
andra sammanhang än de egna.
Bill Ivey berättar om hur han i unga år
lärde sig spela gitarr, utan att någonsin göra
detta som professionell musiker, och att
denna kunskap under livet igenom utgjort ”en
ständig källa till självkänsla, oberoende av
pengar, makt eller andra mätare på framgång
i samhället”. Vi lever helt enkelt rikare liv
om vi lärt oss uttrycka på olika sätt, genom
olika konstformer. Det går att uttrycka något
genom ett gitarrackord, som inte går att
uttrycka bättre på något annat sätt. Lär vi
oss det blir vi rikare människor än vi annars
skulle vara.

en av dem

vad gäller eget konstskapande kan jag nå
framgång utan att det sker på bekostnad av

Små ting som förändras. Elisabeth Carlsson. Foto: Christine Chilcott.

någon annan. Ingen annan människa får det
sämre för att jag blir duktigare på ett musikinstrument. I det professionella konstlivet råder
förvisso hård konkurrens och striderna om
makt och positioner kan vara både bittra och
smutsiga. Men låt oss för ett ögonblick återvända till den mer grundläggande och naiva
frågan, barnets fråga: varför skapas konst
över huvud taget?
Ekonomi handlar om hur vi hushållar med
begränsade resurser – konst och kultur är
emellertid inte begränsade resurser, de är obegränsade. Världen rymmer hur många sånger
och dikter och saxofonsolon som helst. Marknaden gör det förmodligen inte. Men kulturen
är större än marknaden för kulturella varor
och tjänster. Konsten är större än kulturekonomin. Det är här någonstans som de idag så
aktuella diskussionerna om kreativa näringar
och om kulturen som drivkraft för samhällsutvecklingen riskerar att gå vilse.

När jag går runt bland sjöbodarna på
Björkö så säljs det visserligen saker. Allt som
visas upp är till salu. Och säkert ser flera av
utställarna konstvandringen som en välkommen möjlighet att tjäna lite extra pengar,
men det är samtidigt uppenbart att detta
inte är huvudsaken. Man tjänar mångdubbelt bättre per timme i ICA-affären än man
gör vid den egna vävstolen eller drejskivan. Nej, detta handlar inte i första hand
om pengar. Det som dominerar i samtalen
med Björkös lokala konstskapare är något
annat: den barnsliga och ibland lite förlägna
förtjusningen i att visa upp något man själv
åstadkommit. ”Titta!”, tycks utställarna vilja
ropa, ”Titta vad jag har gjort! Alldeles själv!”.
Den som raljerar över denna stolthet har nog
aldrig själv skapat något.
kulturbyråkrat och
tidigare Bottnabo, brukar berätta historien

simon roos, konstnär,
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om när Arne Isacsson kom cyklande till
Bottnafjorden en vårdag 1947. I det ögonblick
Isacsson såg ljuset över fjorden föddes idén
till det som kom att bli Gerlesborgsskolan.
Det är en lätt romantiserad berättelse om
själva konceptionsögonblicket för en av
Bohusläns viktigaste kulturinstitutioner. Och
Arne Isacsson skulle, med dagens kulturpolitiska retorik, mycket väl kunna kallas
kulturentreprenör.
Nyligen satt jag och resonerade med
Simon och några av hans kollegor om kulturens roll i samhällsutvecklingen. Anekdoten
om Arne Isacssons cykeltur dök återigen upp.
Simons poäng är att utveckling tar tid. Kultur
tar tid. Och sådana komplexa fenomen som
kulturell utveckling eller kulturens betydelse
betydelse för samhällets utveckling låter sig
inte beskrivas med enkla mekaniska modeller.
Sammanhangen är långt mer intrikata, sammantvinnade och mångbottnade. Hur ska vi
till exempel förstå framgångarna för det Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn på Tjörn?
Vad kan vi andra lära av detta goda exempel?
Vilka är, som det heter, framgångsfaktorerna?
Och hade, kan man fråga sig, det alls funnits
något akvarellmuseum om inte Isacsson gjort
den där cykelturen för nu snart 65 år sedan?
Hade Bohuslän då haft någon levande akvarelltradition i dag?
Så kan man förlora sig i hypotetiska och
kontrafaktiska historiska spekulationer. Men
om man har till uppgift att bedriva en kulturpolitik där kulturen är en drivkraft för en
bredare samhällsutveckling, ja då blir sådana
frågor mer än enbart en intellektuell lek. Kan
man med politiska eller adminstrativa medel
stimulera sådana processer som leder fram
till morgondagens Gerlesborgsskolor och till
framtidens konstnärliga uttryck? Hur gör man
i så fall det? Det är några av kulturpolitikens
grundfrågor.

36

åstadkomma mycket med
kulturpolitik. Så är till exempel idén om
konstvandringar en innovation som från
Österlen tog sig till norra Bohuslän och sedan
vidare ut i Västra Götalandsregionen för att
slutligen nå också Öckerö kommun och det
lokala konstlivet på Björkö. Det hade inte
hänt utan kulturbyråkratisk lyhördhet och
offentliga resurser.
Det gäller att inte förväxla vad som är
orsak och verkan i de komplexa processer som leder till lokal kulturell utveckling.
När Oskar Oskarsson säljer sina teckningar
i sjöboden på Björkö uppstår en, om än
högst blygsam, kulturekonomi runt honom.
Summeras alla liknande transaktioner längs
bohuskusten och in mot Skaraslätten, ja då
kan man se att Västra Götalandsregionen har
en relativt imponerande kulturekonomi. Det
är en ekonomi som växer och skapar arbetstillfällen och välfärd. Det går att räkna på
det. Vad gäller Akvarellmuseet har det också
gjorts, och resultatet är anslående. Investeringar i kultur lönar sig. Kultursatsningar har
även sociala fördelar: det råder ingen tvekan
om att konstvandringen längs bryggorna på
Björkö bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen i det lilla ö-samhället.
Men så tänker inte Oskar Oskarsson
när han säljer sin teckning till mig. Han har
tecknat landskapet i Bovall för att han hade
lust att göra det, för att han inte kunde låta
bli. Sedan kan han kanske sälja den, men det
är av underordnad betydelse. Viktigare för
honom är om jag tycker om teckningen. Om
jag förstår att uppskatta den. Teckningen har
ett värde i sig. Det är detta man i högtidstalen
brukar kalla konstens egenvärde.
Och så är det nog också i ett större perspektiv: den kulturella utvecklingen är sitt
eget mål. Och en kulturbygd är en bygd där
man skapar saker.

visst kan man

Om landskap, installationer
och får i konsten
Gunnar Bäck
eko- och ateljéby i närheten av Gerlesborgsskolan, en dal ganska
nära havet men ändå avsides. Mot slutet av
1980-talet presenterade den sig som projekt
med en serie initiativ med konst i landskapet.
Första gången jag kom dit fanns spåren kvar
efter en kurs som den holländska konstnären
Mac Thiaden hade lett: en lindorm av sot efter
en buktande lång brasa, en svävande pinne
vid gränsen mot grannens mark, en gigantisk
luftharpa ner från en klippa, en serie speglar
på en annan klippa som fönster i berget där
himlen visade sig. På andra sidan dalen hade
Asbjörn Andresen haft stenkurs – några av
verken står alltjämt, bland dem en kraftfullt
vriden stenstod. Klas Nilsson hade just köpt
området och öppnat det för konstnärer.
Nästa sommar byggde vi en stor träkonstruktion under ledning av Lars Vilks och
beskådade av ett antal besökare, bland dem
Richard Matz som nyligen hade gett ut sin
översättning av Heideggers Om konstverkets
ursprung, mer om det nedan. Vilks gav installationen namnet Starbrak, enligt ordboken ett
fornnordiskt ord kopplat till solstånden.

skärkäll är en

när Skärkälls åkrar höll
på att växa igen med sly och jag fått inkomst
som forskarassistent och tillät mig att leva
ett fritt liv, fick jag överta en liten flock
gutefår efter Per Lilienberg (tidigare rektorn
på Gerlesborgsskolan) och jag huserade
dem i Starbrak. Det var utegångsfår men de
skulle ju ha något tak över sig så jag spände
upp en presenning och gjorde om en lägre
del av konstruktionen till stall. Det var
första gången någon av Vilks’ installationer
hade försetts med husdjur och Vilks tyckte

efter några år,

det var en intressant utveckling, inte minst
kunskapsteoretiskt eftersom fåren, som
inslag i en installation, nu måste sägas ha
förvandlats till konst.
Det var en synpunkt som jag tog fasta på.
Vid en avslutning på Gerlesborgsskolan hade
jag med hjälp av några vänner vallat fåren
dit, försett dem med havrekross och kallat ut
eleverna medan Samuel Samuelsson spelade
på didgeridoo. Fåren stod stilla och lystrade
ända tills applåderna kom, då försvann de i
en blink. Men vi hittade dem och kunde valla
hem dem. Ändå tycktes fåren inte påverkade
av att de blivit omdefinierade. Jag var heller
ingen framstående fårskötare och efter några
år gjorde jag mig av med dem. Deras avkomlingar betar nu på Valön. Starbrak blåste ner
under en storm och vi eldade upp resterna
under tämligen solenna former som uppmärksammades i lokalpressen.
Men ur konstsynpunkt: vad var det som
hände? Vad är en landskapsinstallation? Och
vad innebär det att dra in den i en värld av
daglig omsorg? Heidegger tar i sin uppsats
det grekiska templet som ett av sina exempel
– hur det genom att resas definierar såväl världen som den klippa det står på, världen blir
värld och klippan blir klippa, en del av den
jord som han ställer mot världen, jorden som
därigenom också uppstår såsom jord. Människorna formar tillvaron åt sig, de skiljer ut
sig från naturen men därmed skapar de också
naturen som motsatsen till den egna kulturen.
inga tempel i Heideggers
mening, men de små medeltidskyrkorna står
tätt och de är med förkärlek placerade på
platser som redan tidigare haft funktion som

bohuslän har
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kultplatser, ofta på mindre kullar i landskapet, mitt i ansamlingar av hällristningar (som
utfördes vid dåtida havskanter – Bohuslän
lyfte sig ju ur havet för att möta sina första
människor och dessa hälsade tillbaka med
ristningar). Under ristningarnas nivå breder
sig numera odlingslandskapet ut. Ovanför
bildar Bohusläns klippor sin egen värld där
viltet rör sig. Det är en vildhet som även den
har sin historia, delvis är den sentida eftersom
den förstärkts av stenbrytning och skogs
planteringar på tidigt 1900-tal.
Skärkäll tränger sig in mellan dessa
klippor. Enligt en något osäker etymologi
står namnet Skärkäll för ”ren källa”, vilket
anses beteckna en dopkälla. Man ska ha döpt
hedningar någonstans på fältet på andra sidan
vägen där vårt hus nu ligger. ”Det kunde man
börja med igen”, sa prästen när vi berättade
detta. I stället byggde vi Starbrak.
vad gör en landskapsinstallation med
landskapet? Något gör den tydligtvis, några
närboende blev tillräckligt provocerade av
Starbrak för att försöka bränna ner det, dock
utan att lyckas eftersom det var glest men
stadigt byggt. Starbrak skiljer sig på det viset
från hur man föreställer sig det grekiska
templet i sin tillkomst, det senare var byggt
som en mycket dyrbar hemvist för en gud och
torde ha varit föremål för allmän respekt.
Men Heidegger skriver också om konstverket som den plats där sanningen äger, eller
skapar sig, rum; han ser sanningen som en
process, ett tillvarons tillblivande eller varats
vardande och konsten får därmed en helt
central roll i att göra människan till människa genom att forma och skapa den värld
hon lever i och är. Det är en sanning som
skapar sig i, och är, en närkamp där det som
skapar klarheten också skapar jorden och det
jordiska. Konsten i Heideggers mening är inte
någon idyllisk sak utan förknippas med strid,
om än av ”innerlig art”.
Vad gjorde Starbrak? De som eldade i det
gjorde sig skyldiga till lagbrott eftersom verket
stod på privat mark. Men Starbrak var ett
besittningstagande av annat slag, en markering
av ett nytt revir i trakten som föreföll spotta på
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Starbrak, 1995. Foto: Göran Gustafsson.

mer traditionella värden: att hävda marken och
hålla kulturlandskapet öppet, bruka jorden och
avverka skog där det behövdes – Starbrak som
en slarvmarkering som för några innebar hån
mot tidigare generationers arbete och värld.
ca tio meter hög träkonstruktion sammansatt av diverse stockar,
plankor och bräder. Man kunde klättra i
den och högst upp i de båda tornen fanns
plattformar att betrakta klipporna från. I ett
mellanutrymme, biblioteket, spikades några
böcker fast som en intellektuell manifestation. Det hölls en jazzkonsert i den med
Roland Keijser, en medlem i larssons Teater
spelade flöjt från plattformen och så småningom ingick installationen och fåren i en kurs i
Butoh-dans med Carmen Olsson.
Genom att öppna områden för konsten
som tidigare varit stängda, öppnade Starbrak
möjligheter för nya praktiker i landskapet.
Eftersom det byggdes som led i skapandet av

starbrak var en

en eko- och ateljéby, var en av dessa möjligheter sakralisering av marken. Åttiotalet
var Gaia-hypotesens decennium, tanken på
jorden som ett levande väsen som inte tålde
vilken påverkan som helst – livet fortsätter
troligen, men det är inte säkert att arten människa ryms inom det och det gäller därför att
leva hållbara liv på Gaias villkor.
Men å andra sidan är det bara under
mycket speciella villkor som det är möjligt att
hävda sakralisering av mark som ett konstnärligt projekt eftersom detta snabbt skulle föra
över till sådan ideologisering som gör konsten
till tjänare av ett redan definierat syfte och
avväpnar den som konst; dess möjliga funktion
att bli skådeplatsen där en sanning skapar/
framkämpar sig försvinner. Därför måste konst
relativisera varje färdig formulering och göra
den till inslag i verket. Verket behöver hålla sig
neutralt till det det iscensätter.
möjligheten att betrakta
eko-aktionen Skärkäll som en lek: en manifestation av konstens frivillighet i konfrontation
med livets nödvändigheter. Landsbygden är
den privilegierade platsen att uppfatta denna
konfrontation på, eftersom det här står klart
att något måste växa för att vi ska ha något
att äta och att några sköter detta för att de
många ska kunna leva. Denna sorts konfrontation är en av de stora poängerna med
konstformen land art, att lekande ge sig i kast
med själva levnadsbetingelserna.
Fåren var en utvidgning av detta och i
förhållande till synen på Starbrak fungerade
de. Installationen blev mera acceptabel när

starbrak öppnade

den fick en begriplig funktion. Fåren fick också
andra följder, de måste ha mat, vi tog ner hö
och gjorde höstackar och hässjor av estetiskt
värde som fåren åt och köttet de gav tillbaka
var utmärkt. Det finns dock en kunskap och ett
handlag kring fårskötsel som den som vill ägna
sig åt dem måste tillägna och underkasta sig;
fåren ställer egna krav på skötarens livsstil.
Men för den som förmår göra det som
krävs för att leva med en fårflock öppnar sig
ett stort konstnärligt fält. Med hjälp av en
vallhund kan konstnären göra vandringar och
aktioner med får och även ta uppdrag såsom
betning av större gräsmattor. Fårens flykt
beteende sätter gränser för vad som är möjligt
med dem men den som känner sina får kan
i viss mån tänja på dessa gränser och förena
betandet med konstnärliga aktioner i en
fårens koreografi. Ur fårskötselns synvinkel
får man ett överskott av mening med konstens lekande möjligheter.
Man kan då fråga igen hur begreppet
lek definieras. Att låna pengar, bygga sig en
bostad, bosätta sig i en ny trakt och hitta sin
försörjning där är bland det mest allvarsamma
man kan företa sig och är svårt att betrakta
som lekverk. Det har krävt det mesta av
Skärkälls medlemmars energi sedan vi köpte
området av Nilsson. Först nu, tjugo år senare,
är byn tillräckligt utbyggd för att man ska
kunna ge plats för land art igen.
Under tiden har den ekologiska krisen
både fördjupats och fortlöpande förpassats
från medvetenheten. Det är mysteriösa processer av nödvändighet och förblindning; sanning som oavbrutet kräver att sättas i verk.

39

Våren 2012
17 – 18 mars:
Finns det ett kvinnligt berättande?

Det tredje landskapet – dialoger
i 1:1. CELL.
Foto: Christine
Chilcott.

Filmseminarium i arrangemang av r.e med
regissören och junganalytikern Ingela Romare.
Gerlesborgsskolan.

Nästa nummer

21 april: Musik och tid.
Seminarium i arrangemang av r.e med
filosofen Marcia Sa Cavalcante Schuback och
cellisten och tonsättaren Peter Schuback.
Gerlesborgsskolan.

Ämne för nästa nummer av r.e är Experi
mentyta för konstnärliga undersökningar
i landskapet. Det är en förstudie med
Konstnärscentrum Väst som projektägare med
stöd av Fyrbodals kommunalförbund och med
konstnärsgruppen CELL som pilot. Konstnärsgruppen CELL består av Oskar Broberg och
Mattias Gunnarsson.
Nästa nummer utkommer sommaren 2012.
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