OFF SEASON ART GARDENING

ETT NATURLIGT SÄTT ATT SE PÅ OFFENTLIG KONST

ATT TÄNJA PÅ GRÄNSERNA
Offentlig konst. Måste det vara en ärgad bronsstaty på en hög plint av
granit? Eller skulle det kunna vara något helt annat? Något som engagerar
och berör de många, inte bara de historiskt intresserade och högkulturellt
bevandrade. Jovisst kan det! Just det hade vi i Mariestad bevisat när vi lät
graffitikonstnärer bemåla en siloanläggning innan den skulle rivas 2010.
Och land art som begrepp har existerat i mer än femtio år vid det här
laget, om än oftast i kolossalformat.
Nu ville vi ta lärdomarna därifrån ett steg längre och skapa något nytt, i
mer hanterlig skala. Något som människor i alla åldrar kan möta i vardagen,
att utforska och interagera med, året runt. Något som är sprunget ur vår
naturliga miljö – men ändå sett ur en konstnärs perspektiv.
Ungefär så gick tankegångarna när de första idéerna till Off Season
Art Gardening började ta form i Mariestad 2017.

Ovan: Under pilotprojektet skapade Jette Mellgren verket Bäcken Shelter av pilkvistar i Mariestad.
Omslaget: Digital skiss till en interaktiv ljudskulptur av Vaidas Ramoška.

PILOTPROJEKT VISAR VÄGEN
På Dacapo fanns många års erfarenhet av att skapa lockande växande
miljöer redan på plats. Snart insåg vi att denna nya syn på konst i det offentliga rummet skulle passa perfekt in i de sameuropeiska kulturambitionerna.
Men ett EU-projekt måste spänna över minst tre länder – så vart skulle vi
vända oss för att finna likasinnade?
Vi hade hört talas om konstorganisationen Sense of Place i Holland som
jobbat professionellt med land art, det vill säga utomhusinstallationer av
olika slag. De gillade tankarna och kom ombord tidigt. Vi hade också
genomfört flera projekt i samarbete med Högskolan i Skövde, som var
villiga att agera både idéspruta och mellanhand. Uppslag bollades fram
och tillbaka, och det visade sig att våra högskolekontakter bar frukt – här
hade man nämligen ett väletablerat kulturutbyte med Ukmergė kommun,
i närheten av Litauens huvudstad Vilnius.
Snart nåddes en samsyn kring hur grundidéerna skulle kunna passa in i
EUs kulturprogram Kreativa Europa. Även Biosfärområdet Vänerskärgården
med Kinnekulle kom med i styrgruppen. Riktlinjer för ett pilotprojekt drogs
upp, där tankarna på en mer demokratisk offentlig konst skulle få möta
verkligheten för första gången.
Och visst fungerade det. Mycket av det som blev en konsthall i det gemensamma uterummet blev väldigt bra, medan annat visade på tänkbara svaga
punkter. Men allt gav värdefulla erfarenheter inför det fullskaliga projektet,
med Mariestads kommun som projektägare. Tanken var ett treårigt engagemang som skulle inkludera flera studiebesök, samarbeten över landsgränserna och så kallade Artists in Residence där konstnärer utformade sina
verk i nära samarbete med lokala trädgårds- och landskapsexperter under
avgränsade tidsperioder.

Pilotprojektet i Mariestad 2018
omfattade bland annat ett antal
beställningsverk i rena naturmaterial.
Det blev en självklar följd av att staden
ingår i ett av världens modellområden
för hållbar utveckling – Biosfärområde
Vänerskärgården med Kinnekulle.
Dessutom ingick en tidsbegränsad
utomhusutställning längs med Tidan
och ett antal workshoppar, där utvalda
konstnärer samverkade kreativt med
barn och ungdomar. Jette Mellgren
skapade Bäcken Shelter av pilkvistar.
Samma material använde Ninette
Koning, vars livboj Save the Nature
blev så uppskattad att verket helt
enkelt slets ut.
I Universitetsparken uppförde Jenni
Ward Umbel, med keramikblommor
på metallstjälkar. Konststigen omfattade bland annat delprojekten Utsiktsfönster, Mariestads Meteor, Ortslöjd
och Knopp & Topptälj.

”Chrysalis är en skulptur eller en
byggnad, en varelse, ett bo, en
ande eller ett tempel. Den kan
upplevas som en ansiktslös gestalt
eller en puppa”, berättar konstnären Ulrika Jansson om sitt verk som
uppförts i hamnområdet i Mariestad. Inne i skulpturen dämpas
ljuden utifrån och insektsbon för
pollinatörer är integrerade i verket,
för att påminna oss om och gynna
de varelser i vår omgivning som vi
är beroende av.

ETT NYTT SÄTT ATT DEFINIERA OFFENTLIG
KONST – PLATSSPECIFIK OCH
HÅLLBART UTFORMAD
Grunderna för projektet utkristalliserade sig tidigt. De verk som skapades
skulle ha en stark platsspecifik anknytning, för att beröra så många som
möjligt. De skulle spegla hållbara värderingar, där naturmaterial, växtlighet
och årstidernas växlingar blir självklara ingredienser. Förhoppningsvis skulle
projektet även bli en lärdomsresa – hur fungerar det i praktiken att arbeta
med levande, sköra material?
Hållbarheten skulle också omfatta den sociala dimensionen, med en hög
grad av interaktion och samskapande, ofta benämnt co-creation. Samskapande handlar om att skapa värden genom nya former av samspel,
som kräver såväl öppenhet som ömsesidig tillit. Dels mellan konstnärerna
själva, men framförallt med den allmänhet som sedan ska njuta av verken,
se dem förändras över tid – och förhoppningsvis låta sig inspireras till
egna stordåd i trädgårdar, på bakgårdar och på balkonger.

URVALSPROCESSEN
– TRE LÄNDER, TRE METODER
Snart framkom att grundförutsättningarna skilde sig så pass mycket mellan
de tre länderna att en gemensam urvalsprocess knappast skulle bli möjlig.
I Litauen hade man av historiska skäl begränsade erfarenheter av kreativ
offentlig utsmyckning av det aktuella slaget. I Nederländerna såg man i
hög grad projektet som en uttrycksmöjlighet för konstnärerna, medan vi
i Sverige anlade ett mer mottagarinriktat perspektiv.
Vår svenska lösning blev ett öppet anbudsförfarande via en mängd
kanaler. Det ledde till ett trettiotal intresserade från hela landet, som alla var
medvetna om att det handlade om samverkan med uppdragsgivare, hantverkare, konstnärskollegor och inte minst allmänheten, med målet att hitta
lösningar som skulle kunna bli mer eller mindre permanenta inslag i det
offentliga rummet.
Inriktningen i Nederländerna följde deras tidigare satsningar på tillfälliga
installationer, varav några bara var tänkta att möta publiken under några få
dagar. Här föll valet huvudsakligen på konststuderande, som man bedömde
skulle ha störst utbyte av den kollaborativa processen. Valet föll dock inte
på några ungdomar, utan på lite mer erfarna studenter som har
fokuserat på att berätta platsernas historia.
Ukmergė i Litauen valde att satsa på väletablerade lokala konstnärer.
I urvalsprocessen betonade man någon form av tidigare erfarenhet av
land art-projekt och en uttalad vilja att utbyta erfarenheter internationellt.
Man lade också vikt vid kunskaper i engelska, för att underlätta kommunikationen inom projektet.

Under aktivitetsveckan på ön
Terschelling i Nederländerna
skapade de svenska deltagarna
Ulrika Jansson och Jonas Liveröd
verket The Vessel.

TIDSLINJE FÖR PROJEKTET 2018–2021
MARS 2017

JULI – OKTOBER 2017

JULI 2018

Första tankarna på ett projekt

Kontakter med Högskolan i Skövde,
Sense of Place och Ukmergė

Ansökan beviljas

DECEMBER 2018 – PÅGÅENDE

JANUARI 2019

JUNI 2019

Inledande möte mellan
de tre länderna

Sociala media lanseras

JUNI 2019

SEPTEMBER 2019

MARS 2021 (DIGITAL)

Artists in Residence,
Terschelling

Artists in Residence,
Mariestad

Artists in Residence,
Ukmergė

APRIL 2021

APRIL – JUNI 2021

Avslutningskonferens

Sammanfattning av erfarenheter

Konstvandring längs Tidan

Under hela projekttiden har dessutom utbyte av kunskaper och erfarenheter skett löpande.

ARTISTS IN RESIDENCE
– SAMVERKAN I PRAKTIKEN
Under projektet har tre residensveckor genomförts, där konstnärer från alla
tre länderna har besökt varandra för att samarbeta kring olika projekt, utbyta idéer och hämta inspiration.
Parallellt gjordes studiebesök, där partnerorganisationerna mötte både
varandra och konstnärerna. Detta har resulterat i lärande över landsgränserna och en ökad förståelse mellan olika professioner.
Den första veckan genomfördes i Nederländerna sommaren 2019 i samband med Oerolfestivalen på ön Terschelling, där relationen mellan landet
och havsnivån med dess tidvatten uttrycktes genom land art-installationer.

Känslan av Terschelling: Floating
Island (ovan och till höger) skapades
på den nederländska ön av Cora
Bosch och Jack Visser, medan Vaidas
Ramoška och Andrius Janulis verk
fick namnet The Time (se även föregående uppslag).

,

ARTISTS IN RESIDENCE – SVERIGES TUR
Den andra veckan genomfördes i Mariestad i september 2019. Konstnärerna
fick en snabb inblick i stadens själ genom studiebesök och guidade turer,
som gav en känsla för betydelsen av läget vid Sveriges största insjö.
Här byggdes processen vidare med fokus på trädgård. En stor kulturträff
arrangerades också, där deltagare fick lära känna andra Kreativa Europaprojekt, lyssna till föredrag och panelsamtal. Näringsliv, politiker och en
mängd kulturutövare deltog.
Här togs ett nytt grepp, då man valde att ställa ut ett par fem meter höga
statyer i cortenstål, som redan fanns hos holländska Sense of Place. I Mariestad blev det dock en virtuell visning, som kunde avnjutas i Universitetsparken av alla med smart mobil.
Försvårade resemöjligheter medförde att Vaidas Ramoškas verk Hus på sten
fick utföras på distans, där bland annat de små husskulpturerna monterades
med hjälp av lokala hantverkare. Den utvalda stenen placerades mellan tre
ekar. De planterades av de medverkande konstnärerna från de olika länderna
under ledning av Simon Irvine, som blivit vida känd för sitt arbete med Läckö
slotts trädgårdar. I verket ingick också en workshop, efter ett underlag i diktform.

Tolkningar av Mariestad: De tre verken
Mariestadstotem av Jonas Liveröd
(i gästhamnen), Hus på sten av Vaidas
Ramoška (utmed Leksbergsvägen) och
I väntan på tidvattnet av Jan Ketelaar
som här visades virtuellt.

ARTISTS IN RESIDENCE SOM
DIGITAL UPPLEVELSE
Coronapandemin satte sedan definitiva käppar i hjulet, så den planerade
tredje veckan i Ukmergė kunde genomföras via internet först i mars 2021.
Inför detta fick konstnärerna lådor med posten, fyllda av platsspecifika
föremål för alla sinnen, för att få en känsla för Ukmergės karaktär trots det
fysiska avståndet.

Ukmergė i toner: Ovan ses City
of Percussion av Andrius Janulis
i Ukmergės stadskärna. Längst
t v Howling av Jack Visser – en
långsträckt spiral av cortenstål, tänkt att
kunna gå in i. Spiralformen påminner
om en ormbunke som rullar ut sig själv
på våren (se även nästa sida). T v Ulrika
Janssons förslag har arbetsnamnet
A new ritual for the Šventoji river, och
uppmärksammar Upinis, flodens ande
i litausik folktro, och är avsedd att
utplaceras mitt i en flodfåra.

Här jobbade de medverkande konstnärerna med digitala skisser och
VR-lösningar på temat Sounds of Nature, samtidigt som föreläsningar hölls
över nätet. Några delprojekt kunde genomföras fysiskt, som till exempel
City of Percussion, Andrius Janulis installationer av musikaliska stuprör på
flera platser i staden.
Att inte kunna ses öga mot öga kring färdigställda konstverk blev förstås ett
bakslag, men trots allt betydligt bättre än att ställa in evenemanget.

LAND ART SOM UTVECKLINGSMOTOR
Högskolans medverkan i projektet adderade en akademisk infallsvinkel,
såväl genom föreläsningar som forskningsinsatser. Lars Vipsjö är lektor i
medier, estetik och berättande och leder projektet Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg. I projektet kombineras konstnärliga strategier med möjligheter att lyfta besöksmål och kulturarv genom platsspecifik konst, storytelling och digitala verktyg. Lars har delat med sig av erfarenheter därifrån
genom föreläsningar och workshoppar i samband med residensveckorna,
för att visa hur digitala medier kan användas för att engagera på nya sätt.
Läs mer i hans rapport ”Digital Site-Specific Narration – Alchemy or Tool?”
som kan laddas ner från Högskolans hemsida, www.his.se.
Lotten Svensson, lektor i produktionsteknik, har samtidigt tagit fram rapporten ”Bilden av en plats – hur används kulturella uttryck och landmärken på
landsbygden”. Rapporten påvisar hur kultur i olika former kan kombineras
med entreprenörskap för att utveckla landsbygdsområden. En slutsats blir
att intresset kan förstärkas av att land art-verken delvis består av föränderliga
och förgängliga material, vilket kan skapa en nyfikenhet att besöka området
i fråga fler gånger. Även hennes rapport kan laddas ner från Högskolans
hemsida.
Lars erfarenheter av internationella ansökningar kopplade till forskning inom
landsbygdsutveckling, handel och företagande kom till stor nytta för projektets genomförande, liksom Lottens upparbetade kontaktnät i Litauen. Högskolans representanter har också fungerat som länk mellan parterna och löst
många praktiska detaljer som underlättat samarbetet parterna emellan.

Ovan: Bild från Lars Vipsjös
barnbokserie Kiras och Luppes
Bestiarium (KLUB), som i utvecklad form kan ses som en blandning av bildbok och serietidning
i digital form.
Överst till höger några av konstverken i pilotprojektet som genomfördes i Mariestad.
T h: Lotten Svenssons rapport
påvisar hur kulturellt entreprenörskap kan utveckla landsbygden.

FRAMTIDEN FÖR ART GARDENING
När vi i slutet av april 2021 summerar projektet med en digital avslutningskonferens kan vi konstatera att nästan alla delmål som sattes upp i samband med ansökan har uppnåtts. I de fall där föresatsernas uppfyllande
ännu är en bit bort, beror det i huvudsak på att förutsättningarna och
behoven har ändrats under resans gång.
Såväl projektägarna som de deltagande konstnärerna ser stora värden i de
lärdomar kring kreativa samarbeten över lands- och disciplingränser som
projektet har skapat. Språkbarriärer har visat sig överstigliga, nya och värdefulla kontakter har skapats och utbytet av idéer har varit berikande och
inspirerande.
Vi har också alla lärt oss mycket om vad som fungerar i praktiken, och vad
som kan behöva tänkas igenom ytterligare några steg. Hur tillgängliga bör
till exempel konstverken vara, och i hur hög grad förgängliga? Samtidigt
har pandemins härjningar skyndat på utvecklingen mot nya, virtuella och
kanske i ännu högre grad interaktiva sätt att uppleva konst på sina egna
villkor.
Mottagandet från allmänheten i de tre länderna har över lag varit positivt.
Workshoppar och vandringar har genomförts, föreläsningar har hållits och
konsten som skapats har i hög grad nått – och engagerat – människorna i
dess närhet. Hejaropen har varit många, de irriterade rösterna få.
Viktigare ändå är att en ursprunglig förhoppning verkar kunna nås: att inspirera andra till egna initiativ. Olika grupper med intresse för det offentliga
rummets gestaltning söker samarbeten för nya projekt. Och kanske,
kanske kommer vi att få se allt fler privata trädgårdar fyllas av kreativa infall
där konst möter natur i skön förening, i stort som smått.

Naturnära offentlig konst måste
inte vara skapad av yrkesverksamma
konstnärer för att fylla en viktig uppgift. Det visar till exempel de fantasifulla insektshotellen skapade av
förskolebarn i Mariestad.

DE SAMVERKANDE KONSTNÄRERNA

Jan Ketelaar är poet och driver krukmakeri i Drachten, men arbetar även
med skulptur. I Sense of Places regi skapade han det fem meter höga
verket ”Wachten op hoog water” (I väntan på tidvattnet), som i virtuell form
blev en del av residensveckan i Mariestad.

Sverige:

Litauen:

Ulrika Jansson utforskar människans samspel med ekologi och kultur för
att skapa medvetenhet kring hoten mot vår miljö. Hon har deltagit med
skulpturer, teckningar, rörliga media och installationer i utställningar i flera
länder.

Vaidas Ramoška är välkänd i sitt hemland och har skapat en rad monument
med rötter i hantverkstraditionen. Han arbetar i varierande material och vill
med sin konst berätta historier och väcka idéer, i motsats till att skapa rena
dekorationer.

Jonas Liveröd arbetar i en rad olika material och medier. Han har mottagit
en rad utmärkelser och har haft egna utställningar i flera länder.

Andrius Janulis är metallskulptör med rötter i smedyrket och arbetar ofta
storskaligt. Han har deltagit med sina verk i ett flertal utställningar, bland
annat i Sverige.

Ulf Klarström är från början musiker och kompositör och utforskar hur konst
och teknik kan kombineras, då främst i form av interaktiva ljudupplevelser.
Nederländerna:
Cora Bosch studerar vid Art Academy Friesland och arbetar i många olika
medier från teckningar till land art, men allra helst med skulptur där hon
använder olika material för att skapa kontraster mellan yta och innehåll.

Česlovas Lukenskas är med sina målningar och skulpturala installationer en
pionjär inom Litauens gränsöverskridande konstvärld, med ett flertal utmärkelser och separatutställningar över stora delar av världen bakom sig.

Jack Visser är en konstnär som gärna experimenterar med udda materialblandningar och sysslar mycket med installationer, där han söker förmedla
sin fascination för naturen och dess krafter.
Joop Mulder, som avled våren 2021, var den drivande kraften bakom Sense
of Place och den årliga kulturfestivalen Oerol på ön Terschelling. Mycket
av hans arbete kretsade kring att stärka sammanhållningen i lokalsamhället
och skapa uppmärksamhet för landsbygdens konstnärliga värden.

Jan Ketelaar

Maria Henriksson, projektsamordnare
maria.henriksson@mariestad.se, 0501-75 58 01
Ulrika Roslund Svensson, projektkoordinator
ulrika.roslund.svensson@mariestad.se, 0501-75 58 09
Wendy Gooren, projektsamordnare
wendy@sense-of-place.eu, +31 652 620 745
Rima Boškevičienė, projektsamordnare
rima.boskeviciene@ukmerge.lt, +37 065 653 117
Linas Rugienius, projektkoordinator
linas.rugienius@ukmerge.lt, +37 063 100 803
Lotten Svensson, lektor i produktionsteknik
lotten.svensson@his.se, 0705 331 009
Lars Vipsjö, lektor i medier, estetik och berättande
lars.vipsjo@his.se, 0704-880 446
Sofia Guldbrand, projektledare
sofia.guldbrand@vanerkulle.se, 0501-39 31 96
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Detta projekt har finansierats med stöd från Europakommissionen. Publikationen speglar endast utgivarens åsikter och kommissionen kan inte på något sätt hållas
ansvarig för hur information ur denna trycksak används.

