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-

fallstudie från Projekt Konstpaus

Författare, Ulrika Florin

ABSTRACT
The overall intention of this research project is to increase knowledge regarding
design processes in general and artists' design processes specifically. The
research is carried out as a case study based on the sketch processes that took
place within Projekt Konstpaus (The Art Break Project). The sketches, or
suggested designs, are the main objective for analysis and consideration in this
study.
Projekt Konstpaus (The Art Break Project) is a development project partially
financed by the European Union (EU). The vision of the project embodied
equality, multiculturalism and sustainable community development. The
municipality of Strängnäs, Sweden was the leading partner in the project and
provided the necessary support for the project idea, financing and infrastructure.
The innovative aim of the project was to have various groups of people from
different backgrounds working together in the same processes. The project team
consisted of several artists and people with university educations, such as
archaeologists, cultural geographers, biologists and geologists. The main
objective of the project team was to provide the basis for the construction of a
culturally inspired walking and bicycle path. Several rest spots/rest stops
(“konstpauser”) designed with artistic character and influenced primarily by the
municipality’s extensive nature/cultural heritage will be found along the path
(which has been approved for construction). One initial task of the project team
was to make an inventory of the nature and culture artifacts within the project
area as a means of promoting nature/culture preservation for the benefit of future
generations through information sharing. The walking/bicycle path will be
accessible to all, with special provision for physically challenged individuals.
The intention is to provide an environment for both quietude and physical
recreation.
The artists within the project embedded their artistic interpretations of the
inventory and communicated them by suggesting artistic designs (sketches)
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related to the planned path. A jury then considered the sketches. Sketch, text,
models and jury decisions (regarding the designs) are the objective of this
research. The analysis of the material (sketches, texts, models and jury
decisions, both oral and written) exposes the artistic processes. It is also the key
to understanding the messages the artists intend to convey through their
suggested designs. It is important to realize the significance (specific
characteristics) of different types of sketches to be able to make decisions based
on sketch materials. When sketches are examined, this awareness is central to
making the right decision. In this study, three different types of sketches are
examined, and the reading of each type is discussed.
When studying the suggested designs, insight was gained regarding the
differences between using computer-aided design and traditional sketch tools.
Knowledge was also increased concerning the development of sketch techniques
generally, and when using computers specifically. A dualism of sight and seeing
in terms of the visualization of an idea exists, and it is discussed in the light of
empirical examples. It is also placed in relation to important technological steps
taken earlier in history. The use of Camera Obcura as a helpful tool for
composition is one such step. The use of this tool impacted on how the inner
view was changed and, with that, manners of expression as well. This is seen in
the composition of paintings and the use of language. Our thinking is influenced
by what we see, and that, in turn, influences our thoughts. In our contemporary
western paradigm, our commonly-held definition of "seeing" is influenced by
computer-gained visual representations and the processes used when producing
them. The study confirms that while this particular type of sketch exposes the
suggested design idea a bit clearer than traditional sketches, it also reveals errors
in the suggested designs. I have also found that both written and spoken
language routes the interpretation of sketch material. In terms of understanding
how the suggested designs are chosen by a jury, this component (the spoken or
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written language) was seen in the empirical material revealed in this study. It
was also theoretically confirmed.
Together with an overall insight into the artistic processes, this study
confirms the possibility of using artists in a development process. In this project,
the process was to promote nature and culture preservation. It is valuable to
integrate diverse areas of knowledge in the same process. This is true in both a
social and an environmental sense. Finally, findings in this analysis confirm that
artists are able to convey messages through their suggested designs (sketches).
Those messages include interpretations of place, space, history and findings
related to the project area.

Key Words; Sketch, interpretation, art and design processes, spatial planning,
sustainable development, EU, and Projekt Konstpaus (The Art Break Project).
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FÖRORD
Att bli en god skribent, skriva för att lära men också för att skapa intresse för det
skrivna och samtidigt vara kritisk och gå vetenskapligt tillväga, är en konst att
öva. Jag ser att övning ger färdighet och att, för mig, ny kunskap sakta blivit
integrerad i mig och min utveckling. En ödmjukhet inför kunskapande och
förkovran har väckts under dessa tre första år av min forskarutbildning. Därtill
har också ett metaperspektiv på min roll som forskarstuderande och
yrkesmänniska utvecklats. Lärprocessen i sig är hela tiden pågående och skall så
vara, för att värna objektivitet, utveckling och kunskap i forskarsamhället liksom
i samhället i stort. Ett arbete som detta blir inte till utan att fler personer, utöver
författaren, medverkar i processen direkt eller indirekt. Jag vill därför här tacka
de personer som i olika skeden av detta forskningsarbete varit betydelsefulla.
Först och främst vill jag tacka mina två huvudhandledare, professorerna Rune
Pettersson och Yvonne Eriksson. Rune, tack för att du initialt trodde på och
verkade för att mitt forskningsprojekt skulle bli till och för en varsam guidning
in i den akademiska världen i allmänhet och till ämnet informationsdesign i
synnerhet. Tack för din handledning i första halvlek. Du gick i pension och din
efterträdare, vår nuvarande professor i informationsdesign Yvonne Eriksson tog
vid. Nu började på allvar mitt skrivande av denna avhandling, samtidigt som
utvecklingen av vår forskarmiljö tog ett rejält kliv framåt genom bildandet av
IPR- miljön (Innovation och produktrealisering), en fysisk forskarmiljö med
stöd av KK-stiftelsen. Inom miljön formades forskargrupper med olika
inriktningar och ett gränsöverskridande uppmuntrades. Forskargruppen i
informationsdesign Gestaltning och visualiseringsprocesser med professor
Yvonne

Eriksson

i

spetsen,

har

fördjupat,

breddat

och

vitaliserat

informationsdesignämnet genom en gemensam fördjupning i fältet Visuell
kommunikation. Sagda forskargrupp ingår nu i fokusområdet, Designinspirerad innovation, en ytterligare precisering av verksamheten formulerat i
tre fokusområden. Stort tack Yvonne för din orientering inom detta fält, många
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bitar har fallit på plats i mitt arbete. Tack för stringent handledning i andra
halvlek. Ett stort tack också till mina två bihandledare, Thomas Porathe i ett
tidigt skede av arbetet och Inger Orre i skrivandets slutfas, för guidning utifrån
era respektive speciella kunskapsfält.
IPR-miljön är gränsöverskridande och enhetlig på en och samma gång,
omdaningen av verksamheten har medfört fler och tätare kontakter mellan
doktorander och forskare i de andra fokusgrupperna inom miljön. Därför vill jag
tacka alla doktorander och forskare för inspirerande och utvecklande samtal ur
olika perspektiv, ni har alla bidragit. Ett alldeles särskilt tack går förstås till
doktoranderna och forskarna inom kompetensgruppen Design- inspirerad
innovation, vi ingår i en gemenskap som utvecklas och utvecklar ämnet
efterhand som vi ökar vårt gemensamma lärande på ett avgörande sätt. Jag vill
också tacka alla lärare och all personal på IDT (Akademien för innovation
design och teknik) för kamratskap och varmt bemötande när jag till en början,
ganska förvirrad, försökte hitta rätt och orientera mig i strukturerna på
institutionen. Ett stort tack går särskilt till de lärare som visat förtroende när jag
vid fler och fler tillfällen fått möjlighet att undervisa och handleda studenter i
grundutbildningen. Dessa tillfällen är i sig också en viktig lärsituation där
kunskaper utvecklas och prövas i samklang med de högskolepedagogiska kurser
jag genomgått inom ramen för forskarutbildningen.
Förevarande forskningsarbete hade inte kunnat genomföras utan stöd från
Strängnäs Kommun och Samhällsbyggnadskontoret genom Lars Johansson
samhällsbyggnadschef under tiden för insamlandet av data medelst det EUfinansierade projektet, Projekt Konstpaus, som utgör grunden för mitt
avhandlingsarbete. Tack Lars för att du arbetat för och med oss i projektet under
denna tid. Likaledes går ett stort tack för allt stöd och all tilltro som Bertil
Antonsson, Strängnäs Kommuns miljöstrateg, visat. Ytterligare en person som
varit central är dåvarande ESF-handläggaren, Mikael Olson, som alltid visat sitt
stora förtroende och ett innovativt stöd i projektets alla faser, tack Mikael. Tack
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också till alla inblandade i Projekt Konstpaus, i synnerhet mina medresenärer i
projektledningen, Lotta Nyblad och Anette Rydén, samt i ett senare skede också
Karolina Zander. Tack till alla konstnärer och natur- och kulturvetare som alla
tillsammans utgjort Projekt Konstpaus. Ett alldeles speciellt tack går naturligtvis
till konstnärerna som medverkat i studien, för att jag fått följa era
gestaltningsprocesser.
Det största tacket går dock till min familj som haft stort tålamod med mig alla
dessa timmar jag läst och suttit vid tangenterna, tack mina barn Mira och Leon
och tack min livskamrat och man Peter. Jag vill dessutom tacka min mamma,
Lillemor, för att du alltid tror på vad jag gör helt reservationslöst. Jag önskar
också att jag som stolt dotter fick sätta ett exemplar av denna avhandling i dina
händer pappa Claes men tyvärr är du borta sedan länge, kanske når meddelandet
fram i alla fall.

Ulrika Florin

Denna avhandling
tillägnas min mor.
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DISPOSITION
Avhandlingen är indelad i tre kapitel, kortfattat innehåller dessa kapitel följade.
Kapitel I. Innehåller bakgrund, metodbeskrivning och teori.
Kapitel II. Ger en övergripande inblick i och fortlöpande analys av det material
som konstnärerna i Projekt Konstpaus tagit fram i syfte att redogöra för sina
förslag till gestaltning. Kapitlet innehåller också redogörelser för vad juryn
återförmedlat till konstnärerna och hur de resonerat med utgångspunkt i det
material konstnärerna presenterat för juryn, det vill säga gestaltningsförslagen
med tillhörande material och presentation.
Kapitel III. Sammanfattar, avslutar och skisserar fortsatt forskning.
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KAPITEL I

INLEDNING
I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på
olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats
med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande
konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full
skala. Kunskapen om hur skisser kan tydas varierar och dessutom förekommer
flera typer av skisser som var för sig fordrar olika sorters insikter av betraktaren
(beslutsfattaren) för att kunna tolkas. Någon tar emellertid besluten. Kunnandet i
hur skiss kan förstås är alltså centralt för vilket beslut som tas. Min personliga
ingång till ämnet vilar på två grunder, den ena är min egen erfarenhet som
skulptör av gestaltning i det offentliga rummet och producent av skisser, den
andra är min forskning inom detta fält.1 I denna avhandling studeras
gestaltningsförslag/tävlingsbidrag dvs. skisser, modeller och tillhörande text
som producerats inom Projekt Konstpaus.

1

UlrikaFlorin,offentligautsmyckningsuppdrag;1994OffentligutsmyckningtillVästertorpsSimhall,
Uppdragsgivare,StockholmsStad,1997,1998OffentligutsmyckningtillKarolinskauniversitetssjukhuseti
Solna,HuvudentréniNorrbackainstitutet,Uppdragsgivare,StockholmslänsLandsting,2003,2004Offentlig
utsmyckningJärlaskolashuvudentré.Uppdragsgivare,Nackakommun1999,2000Offentligutsmyckningtill
Ältaskolansskolgård.Uppdragsgivare:Nackakommun1998"OmvandlingRomanstorget"(Nackakonsthall),
NackaKommunssatsningunderKulturhuvudstadsåret–omdetoffentligarummet,2008Offentlig
utsmyckning”DärVattenmöterVatten”HjertsTorg,uppdragsgivareSträngnäsKommun.2009Offentlig
utsmyckningAugustaWidebecksPark,titel”Augustapåspåret”uppdragsgivareSträngnäsKommun.
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Projekt Konstpaus har bedrivits som ett EU-projekt med stöd av Europeiska
socialfonden. Huvudman för projektet har varit samhällsbyggnadskontoret i
Strängnäs kommun. Korfattat var projektets uppgift att utforma ett
projekteringsunderlag för en gång- och cykelled som planerades i ett känsligt
strandnära område. Projekteringsunderlaget skulle innefatta förslag till
konstnärlig gestaltning. Projektet hade dessutom till uppgift att generera
tillfällen att överbrygga språkliga och kulturella hinder samt att skapa
förutsättningar för korsbefruktning av kunskaper och erfarenheter mellan de
olika deltagarna i projektet. Ett arbetssätt som i sin tur har fört med sig att de
deltagande individerna i projektet har kommit att stå bättre rustade för
arbetsmarknaden.
Under projektiden arbetade jag som projektledare med ett övergripande
ansvar för projektets utveckling gällande gestaltning, pedagogik, ekonomi och
personal. Jag var anställd av samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun,
hade enhetschefsbefattning och ingick i samhällsbyggnadskontorets stora
ledningsgrupp. Inom projektet har utbildningsinsatser för konstnärer och övriga
medarbetare i projektet genomförts. Natur- och kulturvetare såsom arkeologer,
kulturgeografer, geologer och biologer har tillsammans med konstnärerna
deltagit i projektet och arbetat tillsammans.
Projektet har givit tillfälle till en fördjupad inblick i de olika
gestaltningsprocesser som föregår en slutgiltig konstnärlig representation. Min
avsikt är att tydliggöra några av dessa processer, samt att ge inblick i ett
omfattande kreativt processarbete. Det övergripande temat för avhandlingen är
kommunikationsprocesserna i relation till utvecklingen av konstnärernas
gestaltningsförslag, tävlingsbidragen, samt juryns bedömning av dessa. I
förevarande avhandling ligger därmed fokus på att undersöka konstnärliga
gestaltningsprocesser genom tävlingsbidragen och undersöka hur samverkan
mellan de olika deltagarna i projektet har influerat utvecklingen i det
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konstnärliga gestaltningsarbetet samt hur detta i sin tur visar sig genom
konstnärernas tävlingsbidrag.
SYFTE

Studiens syfte är att öka förståelsen för hur konstnärer utformar sina
gestaltningsförslag, samt hur dessa förslag används och värderas. För att göra
detta analyseras tävlingsbidragen och konstnärerna intervjuas. Konstnärliga
gestaltningsprocesser synliggörs liksom kommunikationen mellan beställare och
konstnär.
Min förväntning är att studien bidrar till den samlade kunskapen om
konstnärliga gestaltningsprocesser. I förlängningen kan detta arbete också bidra
med insikter i hur konstnärers medverkan i samhällsbyggnadsprocesser kan
fungera och därmed eventuellt öppna för möjligheten att samverka utöver
rådande brukliga förvaltningsgränser.
FRÅGESTÄLLNINGAR

För att studera, undersöka och beskriva innehållet i skisser, modeller och texter
som producerats inom Projekt Konstpaus samt utforska presentationsformens
betydelse, har jag tagit utgångspunkt i följande två frågeställningar.
Vad utmärker respektive gestaltningsförslag?
Vilken betydelse har presentationsformen för juryns beslut?
Jag har haft möjligheten att följa de enskilda konstnärerna och deras processer
från tidigt skissarbete, via de inlämnade skissförslagen och fram till beslut om
färdigställande av konstverk. Innan konstnärerna kommit så långt att de valt att
inrikta sig på en eller ett par idéer fortskrider en period av fritt skissande. Några
av dessa skisser har lämnats åt sidan och andra har vidareutvecklats till färdiga
förslag till gestaltning. De olika gestaltningsförslagen (tävlingsbidragen), som
undersöks, är framtagna med utgångspunkt från de kriterier som fanns angivna i
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juryprogrammet för Projekt Konstpaus.2 (bilaga 1) Med utgångspunkt i
dokument, intervjuer, ljudupptagningar samt konstnärernas inlämnade material
gällande de föreslagna konstverken har jag kunnat analysera och följa
gestaltningsprocesserna.

BAKGRUND
PROJEKT KONSTPAUS UTFORMNING

I ansökan om stöd från EU genom Europeiska Socialfonden (ESF) och
programmet Växtkraft Mål 3, har fyra centrala teman särskilt beaktats. Dessa
teman är genomgående och har varit en förutsättning för att bedriva projekt med
stöd från EU genom ESF inom denna programomgång. Nedan sammanfattas de
teman som ligger till grund för Projekt Konstpaus utformning.
Jämställdhet mellan könen: Projektet skulle synliggöra förhållanden och
villkor mellan könen, samt analysera konsekvenserna av projektets utfall för
kvinnor och män. Det övergripande målet för jämställdhet (mellan könen) är ett
samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter inom alla områden.
IT-området: Behovet av kompetensutveckling inom IT-området skulle
uppmärksammas inom projektet. De anställda skulle erbjudas utbildning som
kunde komplettera och bredda deras kompetens för att kunna möta
informationssamhällets krav och ta vara på dess möjligheter.
Hållbar utveckling: Inom projektet skulle behovet av kompetensutveckling
inom miljörelaterade frågor och dess samband med ekonomisk och social
utveckling ses över. För att utveckling skall anses hållbar, behöver de
samverkande krafterna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet fungera i
samspel.

2

ProjektKonstpaus,Juryprogram2007Ͳ04Ͳ27,bilaga1.
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Regional utveckling: På regional nivå ägde samverkan mellan Växtkraft Mål
3:s partnerskap rum. Detta är grundläggande strategiskt för implementeringen av
resultat och kunskaper som uppkommer genom den här sortens satsningar.
Dessa fyra områden uppmärksammades ur ett mångfaldsperspektiv. Konkret
möjliggjordes

detta
3

Temaverkstäderna.

inom

Projekt

Konstpaus

genom

de

så

kallade

Ord, Begrepp, Förståelse – Bryggan, syftade till att

överbrygga språkliga och kulturella hinder projektdeltagarna emellan. ITsamhällets möjligheter och konsekvenser, fokuserade på ett livslångt lärande och
bildspråkets betydelse. Jämställdhet, kvinnligt – manligt, syftade till att
genomlysa frågor om jämställdhet mellan könen. Genomgående har också
sambanden mellan natur, kultur och hälsa lyfts fram och diskuterats i projektets
alla faser.
Hur kan projektet bidra till utvecklingen av en god miljö där dessa samband
vävs ihop till en helhet? Ett av de antaganden som projektet utgick från finns i
den forskning som visar samband mellan natur, kultur och hälsa.4 Fokuserat på
sambanden bildkonst och hälsa har Britt-Maj Wikström, som är docent vid
Karolinska Institutet och professor vid Högskolan i Akershus, gjort. Hon har
genom sin forskning påvisat positiva hälsoeffekter bland människor när de får
tillgång till bildkonst.5 Bland annat har det visat sig att människor i
vårdsituationer fått mätbart förbättrad hälsa när samtal har utförts med
konstbilder som utgångspunkt.6 Studierna har kontrollerats mot grupper vilka
följt likadana samtalsstrukturer men som ej haft tillgång till konstbilder. Minskat
3

ProjektKonstpaus(boken),2009,red.FlorinU,RydénA,ZanderK,bildred.NybladL,s196
IBoverketsrapport,2007,LandskapetsupplevelsevärdenͲvilkaärdeochvarfinnsde?Studiensyftarbl.a.till
att svara på frågorna; Kan naturͲ och kulturupplevelser, hälsa och trivsel, kopplas samman med ekologiska
förutsättningar? Hur kan man långsiktigt planera för, bevara och utveckla en naturͲ och kulturmiljö som
människorefterfrågarsåattsociala,kulturella,ekologiskaochekonomiskaintressenkansamverka?Studienär
utförd av två forskargrupper, den ena från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala under ledning av Anders
LindhagenochdenandraavSverigesLantbruksuniversitetiAlnarpunderledningavPatrikGran.
5
Wikström,BͲM.,2005,Samtalkringkonstbilderutifrånenpedagogiskstruktur.Enmeningsfullvägtill
stimulans och hälsa, s 9Ͳ10 . Andra forskare som undersökt dessa samband är, Töres Theorell, Professor
psykosocialmiljömedicinKarolinskaInstitutet,LarsͲOlovBygren,psykosocialmedicin,UmeåUniversitet.
6

Wikström,BrittͲMajDocentKarolinskaInstitutet,InstitutionenförFolkhälsovetenskap,Stockholm, 
Wikström,BͲM.,2005,Samtalkringkonstbilderutifrånenpedagogiskstruktur.Enmeningsfullvägtill
stimulansochhälsa,s9Ͳ10.
4
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medicinintag har registrerats liksom ett sänkt blodtryck i de grupper som haft
tillgång till konst, vidare har positiva sociala effekter också noterats.7 I texten,
Samtal kring konstbilder utifrån en pedagogisk struktur, skriver Britt-Maj
Wikström följande om sina fynd.
En av flera möjliga förklaringar till den samstämmiga verkan kan ligga i den
gemensamma upplevelse som uppstår då konstbilden lyfter fram ord och tankar i
samtalet. Nya dimensioner synliggörs. Konstbilden ger impulser och väcker minnen
av egna och andras erfarenheter. Innebörder i bildbetraktandet skärps och man
stimuleras till egna reflektioner. Med dagens forskningsresultat som utgångspunkt
framstår det inte som oviktigt att bilddialogens potential tas tillvara, inte minst i
vårdsammanhang. Men bilddialoger av denna art får inte betraktas som en blandning
av konst och omvårdnad. Fungerar konst och upplevelse på samma sätt i vanligt
konstliv som i samband med bilddialogen? Är omvårdnad i det sammanhanget att
betrakta som konstförmedling i vanlig mening? 8

Om man extraherar resultaten och antar att dessa positiva effekter också gäller
för direkt exponering av originalkonst, blir dessa samband av största värde för
ett hållbart framtida samhälle såväl i vardagslivet som i en behandlingssituation.
Inom Projekt Konstpaus skapades underlag för utveckling av dessa antaganden.
Detta skedde genom att konstnärernas ”ögon” fick uppmärksamma olika
aspekter av sammanhangen; natur-/forn-/kulturmiljövärden längs sträckningen
av Konstpausleden. Allmänheten får senare tillgång till dessa tolkningar av sin
omgivning och möjligheten att samtidigt vistas i naturen. Projektet erbjöd en
unik möjlighet för konstnärer att arbeta i ett sammanhang där natur, kultur, hälsa
och mångfald fogades samman till en helhet.9 Genom beskrivna förhållningssätt
inom Projekt Konstpaus skapades en grund för att medvetandegöra viktiga
samband, samtidigt som det skapades förutsättningar för konstnärer att delta i en
7

Wikström,BͲM.,2005,Samtalkringkonstbilderutifrånenpedagogiskstruktur.Enmeningsfullvägtill
stimulansochhälsa,s9Ͳ10.
Ibid.
9
SvenssonB,2003,Kulturarvsommänniskovärde–regionalutvecklingmellanattraktionochaffektion,
Rapport2003:7,s55Ͳ61,Riksantikvarieämbetetsförlag.
8
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samhällsbyggnadsprocess i ett tidigt skede. Detta arbetssätt har inte prövats i
tillräcklig utsträckning, varför resultaten varit svåra att förutsäga. Eftersom
Projekt Konstpaus utförts som ett pilotprojekt så har det varit möjlighet att prova
innovativa pedagogiska grepp. Genom att använda Temaverkstädernas olika
frågeställningar/teman

i

det

dagliga

arbetet

liksom

i

de

olika

utbildningsmomenten inom Projekt Konstpaus, har en väg för kunskapande
relaterat till Lissabonstrategin prövats.10
REKRYTERING AV DELTAGARE

Rekryteringen av deltagare till projektet har skett enligt följande. Gruppen av
yrkesverksamma

konstnärer

rekryterades

från

specialistförmedlingen,

Arbetsförmedlingen Kultur i Örebro (AF- Kultur Örebro) som sköter om
förmedling av konstnärer från sex olika län i mittregionen. Deltagargruppen med
utbildning inom natur och kulturvetenskapliga områden rekryterades via
arbetsförmedlingen i Strängnäs (AF- Strängnäs). I uppdragsbeskrivningarna vid
rekryteringen fanns en uttalad önskan om att rekrytera från så många olika
etniska grupper och skilda kulturer som möjligt. Därmed ingick i projektet
personer med olika språkbakgrund. En balans i kön och ålder var också en
viktigt bedömningsgrund vid rekryteringen. Liksom en mångfald av
kompetenser inom både inventeringsgruppen och konstnärsgruppen. Beträffande
gruppen konstnärer, så innebar detta att projektet sökte konstnärer med olika
inriktning beträffande materialkunskap och arbetssätt i sina konstnärskap.
Konstnärerna fick dels genom sina respektive arbetsförmedlare och dels genom
annons på AF- Kulturs hemsida, kännedom om projektet. Konstnärerna fick
också veta att de skulle få en informationsträff riktad särskilt till dem.11 Vid en
informationsträff i Strängnäs den 19 juni 2006, deltog 41 konstnärer.12
Informationsträffen genomfördes av projektledningen för Projekt Konstpaus och
10

ProjektKonstpaus(boken),2009,red.FlorinU,RydénA,ZanderK,bildred.NybladL,s196
InbjudanPDF,ProjektKonstpaus,arkivSträngnäsKommun.
DelänsomArbetsförmedlingenKulturregionmittföreträderär:Örebrolän,Östergötlandslän,Sörmlands
län,VästmanlandslänochDalarnaslän.
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kommunens miljöstrateg, i direkt anslutning kunde de yrkesverksamma
konstnärerna anmäla sitt intresse på en anmälningslista. Listan blev lång, 40
konstnärer tecknade sitt intresse i direkt anslutning till rekryteringsseminariet.
De anmälda konstnärerna inbjöds sedan att ansöka med CV och bilder samt
motivering till projektet. Ytterligare ett tiotal anmälningar kom in i direkt
anslutning till detta tillfälle. Efterhand som projektet fortlöpte inkom ytterligare
2-3 spontanansökningar per månad. En grupp, med en representant från AFKultur Örebro, länskonstkonsulenten i Sörmland, kommunens miljöstrateg och
Projekt Konstpaus ledningsgrupp, gick igenom alla ansökningar och försökte
sätta samman en grupp konstnärer med god spridning med hänseende till ålder,
kön, etnicitet och utbildningsbakgrund.
Gruppen av inventerare rekryterades via AF- Strängnäs, de sökande
intervjuades en och en utifrån sitt specifika kunskapsfält, här var det viktigt att
rekrytera så att alla aspekter beträffande inventeringen av den aktuella platsen
blev tillgodosedda. Rekryteringen av inventerare styrdes således till en del av
årstiden, som exempel kan nämnas att det var viktigt att så tidigt som möjligt
påbörja den biologiska inventeringen, så att biologen skulle kunna följa
årstidsväxlingarna i sin inventering. Också i den gruppen efterstävades spridning
avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
En betydelsefull aspekt för detta projekt är att konsten har varit villkoret för
leden, inte tvärt om som är mer vanligt dvs. att det redan finns en led/väg som
skall smyckas med konst. Här har alltså det innovativa greppet varit att inlemma
konstnärerna i projekteringsprocessen för att skapa ett unikt underlag inför
bygget. De skisser och modeller konstnärerna producerat som en del av
projekteringen inom Projekt Konstpaus är mitt studieobjekt.
KONST KOMMUNICERAR - PROJEKTDESIGN

Förutsättningen för detta forskningsarbete har varit möjligheten att bedriva ett
utvecklingsprojekt i syfte att undersöka möjligheterna att inlemma konstnärer i
14

ett tidigt skede av en samhällsbyggnadsprocess. Intentionen med projektets
övergripande design är att konst kommunicerar. Anders Johansson, skriver
inledningsvis i sin utvärdering av Projekt Konstpaus.13
”Konstpaus” har genomförts som ett pilotprojekt i och med att konstnärer och andra
kulturarbetare engagerats i en samhällsbyggnadsprocess på ett tidigt stadium, innan
“spaden satts i jorden” - vilket är unikt för Sverige varför “Konstpaus” kan användas
som föredöme/mönster för liknande projekt i andra sammanhang.14

Utifrån en noggrann inventering av projektområdet, vilken utförts inom
projektfas 1, har konstnärer inkommit med konstnärliga gestaltningsförslag.15
Utgångspunkten är ett antagande om att konst skulle kunna vara en faktor i
känsliga områden vid en exploatering. Projekt Konstpaus skiljer sig i ett
avseende från andra projekt där konstvägar skapats, skillnaden är att samverkan
i en komplett projekteringsgrupp innehållande inventerare och projekterare har
föregått själva framtagandet av gestaltningsförslagen.16
Utöver detta har samverkan med ordinarie samhällsbyggnadskontor på
Strängnäs kommun varit en del av strategin för ökad kunskap, såväl för
projektdeltagarna men också för den ordinarie personalen på kommunens
samhällsbyggnadskontor. Noteras bör också att deltagarna var anställda av
samhällsbyggnadskontoret under projekteringstiden dvs. fas1 av projektet, detta
för att skapa insikt om varandras kunskapsområden. I den normala
förvaltningsordningen på kommunen skiljs konstnärerna och samhällsbyggarna
åt och tillhör olika förvaltningar.17 Som utgångspunkt för arbetet i Projekt

13

AndersJohansson,journalistochexternutvärderareavEU–ProjektKonstpaus,2008
Ibid.
ProjektKonstpaus(boken),2009,red.FlorinU,Rydén,A,ZanderK,bildred.NybladL,kartaöver
projektområdets26,27.
16
ExempelpåandrakonstpromenaderiSverigeärLillaåpromenadeniÖrebrosomisinkaraktäräröppenför
allmänhetenivardagslivetprecissomKonstpausledenmenhärfannsleden/vägenförekonsten,iWanås
skulpturparkfinnsettflertalstigarmedkonstmendåärdetjustiettavgränsatparkområdeavslottskaraktär
ochkräverattmanbetalarentréiskrivandetsstund80krförendagpervuxen. 
17
EnligtförvaltningsordningeniSträngnäskommun,handläggerochorganiserarnormaltkulturförvaltningenall
konstnärligutsmyckningikommunenbeslutenangåendeskonstnärligagestaltningartasinormaltikulturͲ
nämnden,medantekniskanämndentaröverochbeslutarangåendedenfysiskaförvaltningensomutförsav
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Konstpaus, under projektets fas1, har nedanstående två antaganden använts. I
arbetet med förevarande avhandling har främst antagande II. diskuterats.
I.

Det finns en risk att man i dagens samhällsbyggnadsprocesser inte tar
tillräckligt stor hänsyn till den skiftande historia, som en viss plats har att
berätta. Till följd av detta, finns en risk att en plats identitet går förlorad i
samband med en exploatering. Därmed riskerar också kunskapen om äldre
tider relaterat till platsen gå förlorad.18

II.

Konstnärligt gestaltningsarbete, i vidare mening, erbjuder möjligheter att
kommunicera över tider och tankesätt. Därigenom går det att ta tillvara de
kvaliteter som annars skulle gå förlorade.19

LISSABONSTRATEGIN

Europeiska rådet träffades i mars år 2000 för att fastlägga nya strategiska mål
för EU. Den övergripande målformuleringen inför detta möte var ”att till år
2010

bli

världens

mest

konkurrenskraftiga

och

mest

dynamiska

kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till en hållbar ekonomi med flera
arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning.”20 För att uppnå
detta mål har en allmän strategi arbetats fram som innefattar generella mål.

Samhällsbyggnadskontoret.Dettamedförinormalafallattkonstnärernaintekanmedverkaitidigaskedenav
planeringsarbetet.
18
JagharvaritikontaktmedDocentIngelaBlombergBoomgruppenKTH,Arkitektur,somkartlägger
nittonhundrafemtioͲochsextiotalenshusbeståndochtillvaratagandetavdetaljerfråntidenförbyggnadernas
uppförandeisyfteattåstadkommavarsamochsparsamrenovering.Vidiskuteradeochsöktelitteratursom
skullekunnastödjaprojektetsantagandenmenhittadeingenrelevantlitteraturiämnet,däremotuppfattade
IngelaBlombergutgångspunkternasomintressantaochrelevantatthasomutgångspunktinförev.framtida
rivͲochbyggboomer.Flerperspektivbehövsidessadiskussionersåatthänsynkantastillplatsersidentitet/
historiaochintebrutalaförändringarskersomärirreversibla.
19
IBoverketsrapport,2007,LandskapetsupplevelsevärdenͲvilkaärdeochvarfinnsde?Studiensyftarbl.a.till
att svara på frågorna; Kan naturͲ och kulturupplevelser, hälsa och trivsel, kopplas samman med ekologiska
förutsättningar? Hur kan man långsiktigt planera för, bevara och utveckla en naturͲ och kulturmiljö som
människorefterfrågarsåattsociala,kulturella,ekologiskaochekonomiskaintressenkansamverka?Studienär
utförd av två forskargrupper, den ena från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala under ledning av Anders
LindhagenochdenandraavSverigesLantbruksuniversitetiAlnarpunderledningavPatrikGran.
20
Lissabonstrategierna,http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/lisbon/lisbon_en.htm
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Summariskt är dessa mål:
att förbereda övergången till en ekonomi och ett samhälle som baserar sig på

-

kunskaper genom en politik som gynnar informationssamhället och forskning
och utveckling, genom att driva på strukturella reformer för konkurrenskraft
och innovation samt att fullborda den inre marknaden.
-

att modernisera och stärka den europeiska sociala modellen, genom att
investera i människor och bekämpa social utslagning.
att vidmakthålla sunda ekonomiska utsikter och en gynnsam tillväxtprognos,

-

genom att genomföra makroekonomiska åtgärder.21

Det centrala i strategierna kan beskrivas som att stärka sysselsättningen genom
bland

annat

ekonomiska

reformer,

samt

att

främja

den

sociala

sammanhållningen såsom en del av en kunskapsbaserad ekonomi.
I Lissabonstrategierna klargörs tydligt att det är människorna som är Europas
viktigaste tillgång, och att dessa därför skall stå i centrum för den Europeiska
unionens politik. Viktigt är därför att investera i befolkningen, för att bygga upp
en aktiv och dynamisk välfärd, både för Europas plats i den kunskapsbaserade
ekonomin och för att försäkra sig om att den ekonomiska utvecklingen inte
ytterligare förvärrar de sociala problemen såsom arbetslöshet, social utslagning
och fattigdom. I enlighet med Lissabonstrategin måste EU därför arbeta för att
främja social delaktighet, revidera det sociala skyddet, skapa fler arbetstillfällen
och utforma en aktiv sysselsättningspolitik i Europa. EU måste likaså anpassa de
europeiska utbildningssystemen till kunskapssamhällets krav och behovet av att
öka sysselsättningsnivån och förbättra sysselsättningens kvalité.22
Utifrån Lissabonstrategierna har olika handlingsplaner och styrdokument
utformats där man med en ökad medvetenhet kring dessa frågor vill bidra till
förverkligandet av målen i strategin. Ekonomiskt stöd från EU för olika typer av

21

Lissabonstrategierna,http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/lisbon/lisbon_en.htm
Ibid.
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verksamheter förutsätter ett inkluderande av dessa handlingsplaner och frågor.
Att främja innovation och företagande pekas ut som centralt, liksom vikten av
att belysa de industripolitiska utmaningarna. IT-samhällets möjligheter och
konsekvenser förutsätter ett livslångt lärande, eftersom utvecklingen inom dessa
områden går väldigt snabbt.23 På dessa grunder vilar naturligtvis även
utformningen av Projekt Konstpaus. Inom projektet har en stor arbetsinsats lagts
vid informationsarbetet och utformandet av detta såväl inom som utanför
projektorganisationen. Stor vikt har också lagts vid att tillse att såväl deltagare
som projektledning aktivt arbetat med dessa frågeställningar och mål.
I denna studie har jag undersökt Projekt Konstpaus i fas 1 som har inneburit
utvecklingen av tävlingsbidrag (skiss och modellframställning) tillhörande
projekteringsunderlaget för Konstpausleden. Inventering av projektområdet och
kunskapsöverföringen mellan projektets olika deltagare har genomförts. I denna
fas

har

ett

projekteringsunderlag

för

gång-

och

cykelleden

(kallad

Konstpausleden) som planerades i ett känsligt strandnära område producerats.
Projekteringsområdet innefattade viktiga miljö- och kulturmiljövärden vilka
hänsyn skulle tas till. I denna första fas skulle skisser (gestaltningsförslag)
framställas och bedömas av en jury. I nästa fas (fas 2) följer realisering av de
gestaltningsförslag som tagits fram inom fas 1 och som premierats av juryn.
Arbetet i fas 1 syftade också till att skapa förutsättningar för att överbrygga
språkliga

och

kulturella

hinder

och

därmed

underlätta

inträdet

på

arbetsmarknaden. Förutsättningar för korsbefruktning av kunskaper och
erfarenheter mellan de olika deltagarna i projektet skapades genom samverkan
mellan deltagare med olika kunskapsområden. Detta förde i sin tur med sig att
individerna i projektet stod bättre rustade för arbetsmarknaden. Inom projektet
arbetade, som tidigare nämnts, natur- och kulturvetare tillsammans med
konstnärerna i inventeringen av projektområdet. Ändamålet med inventeringen
har varit att samla in ett brett material om området utifrån ett flertal perspektiv.
23

Lissabonstrategierna,http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/lisbon/lisbon_en.htm
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På så sätt har ett underlag frambringats för sträckningen av leden och med detta
också möjligheten att tillgodose att natur- och kulturvårdsaspekter i området
tillvaratas.
Projekt Konstpaus inventeringsområde är det geografiska område som ligger
mellan tätorterna Strängnäs och Stallarholmen i Strängnäs Kommun.24 Området
sträcker sig längs Mälarens strand där strandkanten utgör den naturliga
avgränsningen i nordlig riktning medan Strängnäsvägen utgör avgränsning i
sydlig riktning.25 I längdriktning planeras leden utgöra en sträcka om ca 1,5 mil
mellan de båda tätorterna Strängnäs och Stallarholmen.

24

SträngnäskommunärbelägetsydvästomStockholm,ca8milfrånhuvudstadenidenexpansivaMälardalsͲ
regionen.
ProjektKonstpaus(boken),2009,red.FlorinU,Rydén,A,ZanderK,bildred.NybladL,kartaöver
projektområdets26,27.
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Figur1.VisarP
ProjektKonstpausinventeringssområde.
FlygfotoärframtagetmedhjäälpavInfovisareen,SträngnäsKommunochLan
ntmäteriet.
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STUDIEOBJEKT OCH AVGRÄNSNINGAR
Studien avgränsar sig till de konstnärliga processer som ägt rum inom Projekt
Konstpaus som löpt från maj 2006 till och med december 2007. De tre första
månaderna av projektet innefattade projektstart, rekrytering samt introducering
och igångsättning av inventeringsgruppen.
Tolv av de tretton deltagande konstnärerna i Projekt Konstpaus, har gett sitt
medgivande till att medverka i forskningsstudien. Konstnärerna deltog i
projektet under augusti 2006 till och med december 2007 dvs. 17 månader.

TEORI
DEN VISUELLA ERFARENHETEN

I avhandlingen fokuserar jag på idéskisser och modeller och därtill även hur en
jury har bedömt dessa skisser. Därmed är teorier kring människans förmåga att
tolka skisser och modeller centralt för analysen av skisserna men också för att
kunna analysera juryns utlåtande och hur de resonerat kring skisserna.
Det är på sin plats med en definition. Tre typer av skisser behandlas i denna
studie, traditionell skiss (penna, krita etc. på papper), digital skiss (fotomontage
samt renderad 3D-modell) och skalmodell (tredimensionell kartongmodell).
Tillsammans med text utgör dessa tävlingsbidraget (gestaltningsförslaget).

En tidig och inflytelserik forskare som behandlat den perceptuella processen vid
visuell exponering är Rudolf Arnheim.26 Hans omfattande forskning har
inspirerat många och han har kommit att bli en tongivande teoretiker för det
visuella fältet med flera efterföljare i hans spår. Form, balans, rum, struktur, ljus
och färg är några av de mest uppenbara områden som processas av våra hjärnor
vid visuell exponering. Den visuella erfarenheten är dynamisk. När en konstnär,

26

Arnheim,R,1996,Thesplitandthestructured,TwentyͲeightessays,UniversityofCaliforniaPress.
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formgivare eller arkitekt skissar, uppstår först en vag och preliminär bild.27 En
enkel skiss på ett papper kan vara utgångspunkten för en växelvis process där
den enkla skissen i dialog med den inre visionen blir utgångspunkt för en hel
serie skisser.28 Dessa skisser värderas och bjuder in till nya resonerande tankar
vilka i sin tur leder vidare till en kedja av nya händelser. Slutligen resulterar
dessa steg i en skiss som bär det önskade innehållet förmedlat i en önskad, om
än preliminär, form.
Det är skillnad på om en skiss är skapad utifrån en inre vision eller om den är
skapad utifrån en fysisk förebild. Detaljnivån i skissen skiljer sig åt, här menar
Arnheim att en skiss som uppstått ur en inre bild har en lägre detaljnivå medan
en skiss utifrån ett fysiskt objekt har en högre.29 De båda typerna av skisser ter
sig dessutom på olika sätt beroende på använt medium, exempelvis kan en
digital skiss snabbt förändras och objektens positioner i bildytan kan snabbt
varieras, på så sätt förändras också objektens betydelse i bilden. En skiss utförd i
traditionell teknik på papper medger inte samma snabba variation av objektens
position utan här sker förflyttningarna i hjärnan och valen sker innan objektet
placeras i bildytan. Tekniken har alltså en betydelse för i vilken omfattning
växelverkan sker. Arnhem gör inte skillnad i perceptuell aktivitet gällande den
inre bilden och den yttre, det är samma sorts aktiviteter som pågår i våra hjärnor
vare sig det rör sig om att processa den inre bilden eller en fysisk förebild som
skall resultera i en skiss.30
I denna studie förekommer tre typer av skisser, traditionell skiss (penna, krita
etc. på papper), digital skiss (fotomontage samt renderad 3D-modell) och
skalmodell (tredimensionell kartongmodell). Varje sort har sina speciella
egenskaper och förutsätter därmed olika sorts kunskap för att förstå och tolka
dessa. Man kan säga att en traditionell skiss har en lägre ikonicitet,
27
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överensstämmelse med verkligheten, medan en 3D-skiss har en högre.31
Självfallet finns variationer av graden hög respektive låg ikonicitet i båda
typerna av skisser. Det kan vara ett konstnärligt val att inte visa
överensstämmelse med verkligheten. Jag utgår dock ifrån, att det i detta fall, när
det rör sig om skisser som skall bedömdas av en jury i syfte att gå vidare ifrån
skiss till ett realiserat gestaltningsförslag i full skala, att det är mediet som styrt
graden av ikonicitet i skisserna.
När det gäller tredimensionella kartongmodeller finns ytterligare en
parameter, nämligen den att vi förhåller oss till modellen i rummet.
Kartongmodellen eller så kallade skalmodeller exponerar en vision i tre
dimensioner utan en yttre rumslig avgränsning. När det gäller de andra båda
typerna finns papprets kant eller bildskärmens ram. Detta förhållande ställer
andra krav på såväl utföraren av modellen som på betraktaren. Att ta del av och
tolka ett miniatyrrum i rummet, kräver att betraktarna placerar sig så att de ser
objekten från rätt höjd, det vill säga i överstämmelse med var blicken skulle
fästas om det rörde sig om objekt i full skala.32 Det handlar om att orientera sig,
att etablera ”markkontakt” och definiera ett ”landmärke” i den förminskade värd
som presenteras genom modellen.33
Kartongmodellerna har ofta en hög ikonicitet men innefattar många gånger
också estetiska val som exempelvis utelämnande av färginformation. Därför är
ibland skalmodeller helt vita. Anledningen till detta kan alltså vara ett aktivt
estetiskt val, men ibland när färginformation presenteras i den här typen av
modell som måste skalas ner är det fråga om ett svårlöst problem som styr valet.
Det är endast erfarenhetsmässig uppskattning av utföraren som ligger till grund
för hur mycket färgen måste spädas för att representera motsvarande
färgupplevelse i full skala. Forskning saknas beträffande vår förmåga att
31
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uppskatta relationen mellan modell och fullskalig verklighet. I övrigt är ofta
kartongmodeller exakta och på millimetern utförda, därför går det att mäta
avstånd och förhållanden i dessa, medan just färgsättningen är av en mer
subjektiv karaktär.
I 3D-skisserna, visas ofta objektet infogat i sin tänkta miljö med färg, ljus och
struktur redovisade. 3D-skisser är ofta av karaktären en illusion av en
kommande verklighet. Dessa skisser kan närmast verka förföriska. De förefaller
ofta vara fotografiska och på så vis upplevs de som riktiga. Andra frågor
gällande tolkningen uppstår. Som betraktare får man nästan en känsla av att
objektet redan finns. Det är också relativt nyligen som den här typen av skisser
blivit vanliga. Därmed kan man förmoda att vanan att tolka dessa inte är lika
stor. Samtidigt som de har många likheter med fotografiet.
Traditionella skisser på papper utförda med blyerts, kol, bläck, kritor eller
akvarell kan inbegripa en annan dimension, en inblick i en konstnärs språk och
manér. Detta är också en komponent att ta med i beräkningen och som kan ge
information om det kommande konstverket. En enkel teckning kan ibland också
förmedla rörelse, något som de mer statiska modellerna ofta saknar.34 Det är
alltså, förutom respektive konstnärs vana vid de olika skissmetoderna, en fråga
om att välja den teknik som är mest lämpad för att förmedla den inre visionen.
Oavsett vilken typ av skiss det rör sig om så spelar den egna erfarenheten hos
betraktaren av skissen, roll för hur skissen förstås. All tolkning sker i
växelverkan mellan det tidigare erfarna och det betraktade.35
Utöver teorier kring människans förmåga att tolka skisser och modeller har
jag använt konst och bildvetenskapliga teorier och analysmetoder, bland dessa
främst stil- och formalanalys, ikonografi och bildsemiotik.36 I stil- och
34
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formalanalysen diskuteras distinktionen mellan stil och form, stil kan definieras
som på vilket sätt ett innehåll (känslomässigt eller idémässigt) är utryckt eller
åskådliggjort. Form kan förenklat definieras som de yttre lagbundna
egenskaperna. Båda dessa kan med ett empiriskt betraktelsesätt vara detsamma
som summan av väsentliga egenskaper (inre och yttre) hos en given mängd
undersökningsobjekt (konstverk).37 I mitt fall är undersökningsobjekten
skisserna, som föregår en slutlig konstnärlig representation. Teorierna är
applicerbara på den typ av skiss som avses i detta arbete eftersom skissen är till
för att förmedla det kommande konstverkets innersta essens, anvisa form och
proportioner samt tänkt placering och den tillhörande miljön. Ett annat sätt att
karaktärisera stil är att söka bakomliggande innehåll som är grunden för de
(yttre) likheter som berättigar oss att sammanställa en samling företeelser till en
helhet vilken ges en och samma beteckning.38 Inom ikonografin bearbetas
bildens bestämning med hjälp av visuella beståndsdelar, verbala beståndsdelar,
formella drag och funktion. Dessa kategoriseringar har i sin tur underkategorier
som möjliggör jämförelser av referensmaterial för bestämning. Bildsemiotiken
erbjuder ytterligare kategorier för bestämning som härrör från den lingvistiska
traditionen, semiotiken. Man talar om tecken, det betecknade och tecknets
användare och i vilket förhållande dessa står till varandra. Flera liknade
benämningar finns, men det gemensamma är begreppens relation till varandra.
Bildsemiotiken har i överförd bemärkelse använt sig av dessa system som
utvecklats ur textanalysens semiotiska traditioner.39 Tillsammans med teorier för
tolkning av bildmaterialet behövs ytterligare betraktelsesätt gällande detta
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material, som har sitt ursprung i ett projekt med definitioner bestämda på flera
politiska nivåer och dess tillhörande förvaltningar (EU, stat, län, kommun). Till
denna del av undersökningen har jag inspirerats av diskursanalysens möjligheter
att orientera olika nivåer av diskursiva mönster.40 Exempelvis de i projektet
överordnade formuleringarna som utgår från begreppet mångfald som i sig är en
rubrik för en större diskussion, på EU-nivå, gällande strategier för integration
mellan olika kulturella och etniska grupper i det europeiska samhället i stort.
Detta mångfaldsbegrepp återkommer i flertalet av EU:s program för ekonomiskt
stöd och har också blivit en del av det officiella politiska samtalet. Semiotiken
och diskursanalysen har därtill gemensamma drag och utgångspunkter som
uppstått genom inflytelserika tänkare såsom Michael Foucault, Ferdinand
Saussure och Roland Barthes, eftersom de på olika sätt alla bidragit till delar av
dessa båda analysriktningars utveckling.
KONSTNÄRERS ARBETSSÄTT - KUNSKAPENS ART

Komplexiteten i designerns arbetsmetoder och svårigheterna i att beskriva dessa
skildrar bland andra Peter Ullmark. 41 Samma sorts komplexitet och svårighet att
beskriva, gäller också för konstnärers arbetsmetoder. Modeller, skisser, texter
och ord är det som konstnärerna har lagt fram för jurybedömningen inom
Projekt

Konstpaus.

Materialet

ligger

till

grund

för

förståelsen

av

gestaltningsförslagen och de tillhörande processerna. Det är alltså betydelsefullt
att förstå de arbetsmetoder som använts och hur kunskaperna kommer till och
ser ut. Hur väljer konstnärerna sin väg fram till ett färdigt gestaltningsförslag?
Precis på vilket sätt en konstnärlig gestaltningsprocess går till är inte möjligt att
dra allmänna slutsatser om, därför blir en rimlig väg att så noggrant som möjligt
40
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beskriva de artefakter som de deltagande konstnärerna i Projekt Konstpaus har
lämnat in för bedömning.
Några av de resonemang som äger rum kring konstnärers och designers
kunskaper och vad dessa består i samt hur dessa i sin tur kan beskrivas, har
utryckts genom resonemang runt begreppet ”tacit knowledge” som formulerades
av Michael Polanyi på 1960-talet och som ibland benämns ”tyst kunskap” på
svenska.42 Polanyi formulerade begreppets omfång genom att definiera att det
innehåller det som inte kan förklaras med ord, men som skall betraktas som
kunskap och exemplifieras med stöd i hantverksskicklighet av olika slag. Peter
Ullmarks å sin sida förklarar kunskapens art utifrån, som han menar, ”en mer
fruktbar utgångspunkt” [] nämligen intuitionen.”43 Intuition kan betraktas som
en särskild sorts övergripande kunskap som gör det möjligt för oss att orientera
oss i en ”obegriplig och kaotisk värld”.44 Det har varit väsentligt för mig att
fundera över och resonera kring vad för sorts kunskaper konstnärer besitter och
hur dessa ser ut och i förlängningen vad den kunskapen innebär för tolkningen.
Likaså är det betydelsefullt för förståelsen av konstnärers gestaltningsprocesser,
att närma sig och förstå improvisation som metod för att föra en process framåt
men i praktiken också utvecklandet av en färdighet. Bengt Molander har på fler
sätt närmat sig dessa frågor i sin forskning.45 Nedan ett citat som belyser
improvisationens kärna, det Molander ger namn av tränad närvaro eller kunnig
improvisation.46
När jag tidigare skrivit om ”kunskap i handling” – det jag här främst talat om som
kunnande och färdighet – har jag betonat uppmärksamhet, närvaro, det som leder
vidare (till det bästa). Man kan se kunnande som en form av uppmärksamhet (i
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handling). Den kunnige är närvarande i en situation, närvarande i förhållande till andra
människor. Och då handlar det förvisso inte om en ”allmän uppmärksamhet” eller
”allmän närvaro”, det handlar om närvaro och uppmärksamhet inom praxisområden
(färdighetsområden). Det räcker inte att besluta sig för att vara uppmärksam; man
måste träna uppmärksamheten, träna sig till närvaro – till exempel i fotboll.47

Improvisationen utgör ytterligare en infallsvinkel i strävan mot en djupare insikt
i området konstnärlig gestaltning och dess processer. Resonemanget ovan bidrar
till förståelsen men också till att ringa in de samverkansprocesser som hela tiden
varit en delmängd av de processer konstnärerna i Projekt Konstpaus genomgått.
Just konstnärernas samverkan med inventerarna har varit en del av strategin för
projektet och följaktligen också en av de faktorer som haft inflytande i
konstnärernas processer. Molander skildrar i samma text ett antal drag som han
ser som typiska för det han kallar kunnig improvisation. Han menar att
resultatet, verksamheten, hela tiden balanserar i ett spänningsfält där
ytterligheterna eller polerna kan se ut på följande sätt: Å ena sidan förmågan att
följa, å andra sidan förmågan att leda, att svara, fråga tillbaka, pröva gränser och
provocera för att sedan stå på sig eller ge med sig och låta sig dras med.
Växelverkan mellan parterna i en så kallad kunnig improvisation, åskådliggörs
vanligtvis genom exempel från musikimprovisation, särskilt jazz, eller med
exempel från lagsporter. Jag ser betydelsen av att vara medveten om denna
aspekt av konstnärernas kunskap och arbetssätt i allmänhet, men i synnerhet i
detta fall då vi (som tidigare beskrivits) arbetat som ett team i projektet och
lagarbetet varit en del av strategin.
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KONST - RUM - OFFENTLIGHET

Ännu en väg för att ringa in delar av området konstnärlig gestaltning och dess
processer, är att förstå traditioner och praxis gällande den offentliga konsten i
det offentliga rummet och hur den beskrivits. Jag håller mig till Sverige
eftersom den offentliga konsten har speciella förutsättningar här. Dessa
förutsättningar har sitt ursprung i 1%-regeln som kom till i samband med att
Statens Konstråd bildades 1937 och dåvarande ecklesiastikministern Arthur
Enberg föreslog att 1% av byggkostnaden gällande statliga byggföretag
regelmässigt skulle avsättas till ”konstnärlig utsmyckning”.48 Mer utförligt
beskrivet är detta i doktorsavhandlingen Skulptur i folkhemmet - Den offentliga
skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer19401975, skriven av Jessica Sjöholm- Skubbe 2007. I avhandlingen ger SjöholmSkubbe en omsorgsfull översikt över den offentliga konstens uppkomst i Sverige
men mer intressant för detta arbete, dess framväxande och tongivande
institutioner.49 Just institutionernas roll är viktig att ha klart för sig när det gäller
konstnärernas processer relaterat till det offentliga rummet. Konstinstitutionerna
i Sverige är inflytelserika i den kanon samtida konstnärer befinner sig i på ett
eller annat sätt. Medvetet eller omedvetet präglas konstnärernas samtal i och om
det offentliga rummet av dessa tongivande institutioner och blir därmed
väsentligt för tolkningen av konstnärernas utsagor. I Sven Sandströms forskning
uppmärksammas bland annat samhällets skiftningar och konstnärernas
inflytande i olika skeden. Särskilt påpekar han två saker gällande offentlig konst
producerad efter 1945, som jag finner viktiga i förhållande till detta arbete. Det
ena är att ”medelbarhet[en], bespeglingen av verklighet[en] är viktig, och genom
den blandas olika nivåer av kommentarer, ställningstaganden och likgiltighet:
konstnären kan ta ställning men bekänner inte kort.”50 Det andra är att han
48
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fastställer att ”en yngre generation konstnärer har under 1970-talets början
alltmer kommit att få uppgifter av monumental och dekorativ art.” Genom att
dessutom omtala konstnärsduon Bäck & Ljungs system av färgmoduler i
Huddinge sjukhusentré från 1972, tar Sandström upp ett tidigt exempel på
datorgenererad konst för det offentliga rummet, ”ett utslag av en sorts
konstnärlig teknologi som har samband med den aktuella internationella
strömning vilken tar dataautomatiken till hjälp [].”51 Utifrån ett upprepande av
färgmoduler genererades en bild som ständigt kan förändras genom att
modulerna kan svängas runt och byta skepnad. Någonting ytterligare visar detta
exempel, nämligen en lust att göra rummet föränderligt och att bjuda in
brukarna/publiken som medskapare till verket. Just att bjuda in till att interagera
med det offentliga konstverket är något som i stor utsträckning sker också idag
när samtida konstnärer förhåller sig till det offentliga rummet.
En annan bild av konst och det offentliga rummet, inte mindre betydelsefull,
tecknas i doktorsavhandlingen, Konsten att gunga, skriven av Monika Sand
2008. I avhandlingen diskuterar och kombinerar Sand metoder i gränslandet
mellan samtida konstnärlig praktik (metoder ur konstnärlig praxis) och
traditionella humanistiska forskningsmetoder. Sand avser att ta tillvara
konstnärliga metoder för utforskandet av rumsligheter i statsrummet. Hon tar
utgångspunkt i ett bygge som liknar (eller är) ett konstprojekt eller experiment
som iscensätter och aktiverar mellanrummen.52 En gunga pendlar rytmiskt i
offentliga ickerum. Monika Sand ställer dessutom frågor om vad som händer när
vetenskapen lånar metoder från konsten och inte vice versa som ju länge varit
praxis inom konstnärlig verksamhet, hur reagerar egentligen konsten?53 Bilden
av det offentliga rummet, eller snarare mellanrummet, tecknas.
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TIDIGARE FORSKNING

Vitt skilda fält förfogar över kunskapsområden vilka tillsammans ger insikter i
de processer som ingår i konstnärligt gestaltningsarbete eller konstnärlig praktik.
Avhandlingens inriktning där konstnärliga skisser står i centrum spänner över
flera forskningsområden. Några av dessa områden innefattar betydande tidigare
forskning och andra saknar det helt. Kortfattat kan sägas att de olika
forskningsområdena består av förståelsen av konstnärliga gestaltningsprocesser,
tolkning av skisser och modeller, samverkan mellan text och bild samt tankens
och bildens växelverkan. De typer av skisser som avses i denna avhandling är,
som tidigare sagts, traditionell skiss, digital skiss och skalmodell.54 Skisserna
tillsammans med konstnärernas texter och muntliga beskrivningar utgör
gestaltningsförslagen eller tävlingsbidragen.
En begynnelsepunkt till utvecklandet av undersökande metod finns i Ragnar
Josephsons forskning och hans konstteoretiska verk, Konstverkets födelse.55 I
detta centrala verk beskrivs undersökandet av konstnärliga gestaltningsprocesser
genom konstnärers skisser och modeller. Josephson menade att man i en serie av
skisser kan följa hur en idé uppstår i en konstnärs hjärna och hur den sedan
utvecklas till ett färdigt verk.56 Förenat med detta starka intresse för konstnärers
getsaltningsprocesser finns ursprunget till hans livsverk Arkiv för dekorativ
konst i Lund eller som det heter numera, Skissernas museum. Museet är en del
av Lunds Universitet.57 Josephson skriver i förordet till Konstverkets födelse att
”min uppgift är inte att lägga något nytt till frågorna om syftet och stoffet. Det är
skapelseakten, födelseprocessen, som är mitt tema”.58 Citatet visar Josefssons
uttalade intresse för processen specifikt eller konstverkets tillblivelse. En
utgångspunkt
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jag

studerat

gestaltningsprocesserna genom artefakterna (skisserna) och det tillhörande
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materialet. Hur får man då tag i processen? Rudolf Arnheim menade att
perceptionen och tankens växelverkan är en symbios som har stor betydelse vid
tolkning av konstnärers skisser och modeller, och därmed också tolkningen av
tillhörande gestaltningsprocesser.59 Arnheim har inom fältet konstpsykologi
kartlagt och diskuterat just interaktionen mellan den som betraktar och det som
betraktas.
I arbetet med analysen av skissmaterialet som ingår i denna studie finns vid
sidan av skisserna dels konstnärernas egna texter att ta hänsyn till, dels juryns
uttalanden samt den muntliga framställningen inför juryn och juryns skriftliga
utlåtande. Av den orsaken är det viktigt att förstå samspelet mellan text och bild.
Det är inte en självklarhet att bilder (skisser) talar för sig själv. Yvonne Eriksson
undersöker interaktionen mellan bild och text i Bildens tysta budskap.60
Tolkningen av bilder är kulturbunden och beroende av kontext. Eriksson menar
att bildtexten anvisar läsordningen exempelvis i ett undervisningsmaterial som
innehåller bild och text.61 Ibland är inte bild och text medvetet planerade ihop
men verkar ändå tillsammans.
Med språket kan vi peka ut vad i ett objekt som vi för tillfället finner
intressant. Gäller det uttalade intresset färgen, formen eller kanske rörelsen? Vi
kan också uppmärksamma för vår samtalspartner vad vi anser vara exempelvis
bakgrunden i en bild eller vad som bör betraktas som objektet.62 Ta också in den
rumsliga aspekten och gester, vi pekar på det vi vill uppmärksamma någon på.
Roger Säljö menar att vi med ord kan peka också utan att vi befinner oss i
samma rum, han menar att språkets indikativa funktion fungerar självt utan att vi
ser varandra.63 Mycket av vad vi säger har sagts tidigare av andra och vi ”lånar”
genom språket tankar av varandra för att argumentera för våra idéer. Så sker
förstås också när konstnärer presenterar sina gestaltningsförslag inför juryn.
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Säljö undersöker dessutom hur vi formas av teknik, språk och kultur. Lärande på
ett individuellt plan och i kollektiv menig behandlas också i Säljös forskning.64
En annan aspekt av undersökandet och förståelsen av gestaltningsprocesserna
visar Anette Götlund och Yvonne Eriksson.65 Aspekten består i en medvetenhet
kring kanons betydelse, alltså vilken status en text eller en utsaga (även en
konstnärlig sådan förmedlad via artefakt) har i förhållande till rådande berättelse
inom en genre.66 ”Kanonisk syftar både på den förmodade kvaliteten hos en
utvald text liksom på den status en text får därför att den tillhör en auktoritativ
samling.”67 Jag menar att detta förhållande (att tillhöra en auktoritativ samling)
även gäller konsten och hur den betraktas och beskrivs. I undersökandet av
gestaltningsprocesser är förståelsen av dessa förhållanden inte mindre viktig.
Därtill en rimlig ingång till tolkning av juryns bedömning av skisserna.
Den traditionella skissen har stor spännvidd gällande detaljnivå. I Bia
Mankells studie av Brit Swedbergs skisser som ingår i antologin Teaterbilder,
behandlas de snabba traditionella skissernas förtjänster. Rörelser liksom
rumsliga anvisningar blir synliga genom enkla linjer på papper.68 I texten
diskuteras specifikt Brit Swedbergs sätt att teckna, men i dialog med detta
beskrivs fler sätt. En diskussion som förefaller viktig för mitt arbete är
distinktionen mellan det direkta tecknandet som inte bearbetats i efterhand och
som Mankell menar står för ett avtryck av nuet, ett indexikalt tecken och den
andra sorten teckning som bearbetas i omgångar efteråt för att efterlikna
verkligheten och således bildar ett ikoniskt tecken.69
Kathryn Hendersons forskningsstudie beträffande övergången från nyttjandet
av traditionell skissteknik till CAD-skisser/ritningar (Computer Aidid Design)
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inom industridesignteam, visar att när det gäller processandet av en idé inom
designteamet är det de enkla traditionella skisserna/ritningarna som är det
medium som föredras, medan när processen kommit längre och produkten är
mer fastställd i sin form är det de CAD-baserade ritningarna som står i
centrum.70 Genom ett antal korta artiklar med olika infallsvinklar samlade i
Konst och Bildvetenskapliga institutionens skriftserie, visuellt nr 6. 1999.
förmedlas en lägesbeskrivning av forskningen på området digitala bilder.
Eftersom den digitala utvecklingen gått snabbt så kan det verka som om texterna
i denna skrift är inaktuella, men faktum är att det mesta som publicerats kring
digitala bilder på senare tid är av teknisk karaktär och belyser i högre grad olika
programmeringsfrågor än hur dessa bildutryck kan förstås.71 Gary Svenssons
doktorsavhandling Digitala pionjärer, behandlar digital konst i Sverige under
perioden 1966 till 1989.72 Svensson tecknar den digitala konstens historia i
Sverige under sagda period. I en digitalt publicerad artikel Upprinnelsen till den
digitala konsten, säger författaren att “först under senare år har det varit möjligt
att tekniskt realisera de idéer som burits fram enskilt eller kollektivt i den
konstnärliga miljön.”73 Man kan därför säga att det först under senare år är
meningsfullt att diskutera traditionella och digitala skisstekniker i förhållande
till varandra. I Den digitala konstens aktörer, Lars Vipsjös doktorsavhandling
från 2005, studeras utvecklingen av digital inriktning i svensk konstutbildning.
En av poängerna som författaren gör i slutdiskussionen är att konstnärer (han
avser den äldre generationen) som undervisar inom digitala medier har skolning
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inom andra konstnärliga uttryck sedan tidigare och därför kan bedöma skillnader
mellan mediet och äldre tekniker för bildskapande.74
För att ytterligare förstå konstnärers arbeten och processer, vilka delar av vår
intelligens som innefattar de processer konstnärerna genomför, är Howard
Gardners kartläggning av intelligensbegreppet en väg för att förstå. Utifrån
kategorisering av intelligensbegreppet bibringar hans forskning delar till
helheten.75 Gardner delar upp mänsklig intelligens på följande sätt: lingvistisk
intelligens, logisk-matematisk intelligens, musikalisk intelligens, spatial
intelligens,

kroppslig-kinestetisk

intelligens,

självkännedom

och

social

76

intelligens. Flera av de nämnda kategorierna är inblandade i den konstnärliga
gestaltningsprocessen. Gardner menar att den del som benämns, spatial
intelligens, är särskilt utvecklad hos konstnärer och då särskilt skulptörer. Den
spatiala intelligensens område omfattar förmågan att tänka i rum eller som
Gardner uttrycker det, att utföra tankemodeller och experiment i sitt huvud.77
Antonio Damasio å sin sida säger att tankeprocesser som omfattas av den
spatiala intelligensen gör oss kapabla att skapa konceptuella helheter i våra
hjärnor och att just denna del av vår intelligens utgör kärnan i vår förmåga att
röra oss utanför vår aktuella verklighet och förflytta oss i fantasin till det
förgångna eller kommande.78 Den spatiala intelligensens område visar sig i
människors förmåga att visualisera komplexa modeller för sitt inre. Modeller
som ibland även innefattar rörelse.79
För att ytterligare ringa in området konstnärliga processer utgår följande
resonemang från konstnärers modeller och skisser, som ju är mediet eller
kommunikationsartefakten i denna studie. Här vill jag kort beskriva skillnaden i
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denotation vad det gäller nyttjandet av termen modell. I James Robert Browns
essä Illustrations and Inference, skildras vetenskaplig bevisföring av
matematiska problem med hjälp av illustrationer och modeller, samt de problem
som uppstår i samband med denna sorts bevisföring.80 I ett exempel visar James
Robert Brown en schematisk bild vars syfte är att leda ett teorem i bevis. Direkt
infinner sig frågan om vilket av leden som är bevis för vilket? Är teoremet bevis
för bilden av teoremet eller är teoremet bevis för hur bilden är inrättad?
Konstnärer som arbetar med gestaltningsuppdrag för det offentliga rummet,
använder modeller och skisser för att förmedla sina tolkningar av uppdraget i en
relaterande skala. Modellen är en del av den information som uppdragsgivaren
grundar sin beställning av det offentliga konstverket på. Därmed är modellen i
detta sammanhang en informationsbärare, eller en kommunikationsartefakt. Den
är alltså inte ett bevis eller en kopia (förminskad) av ett verk som kan beställas.
Det är rimligt att fundera kring likheter och skillnader i respektive användande
av modeller och skisser och vad de är ämnade att förmedla i respektive
sammanhang. Betydelsefullt är också att fundera kring mottagarens, eller som i
detta fall juryns, förkunskaper och vana att tolka konstnärers modeller.
Förväntningarna beträffande vad den här sortens modell bär för information
varierar stort mellan olika beställare. Därmed blir det dokument som ligger till
grund för uppdragets utformning en viktig del i tolkningen av modellen.81
När det gäller konstnärens modeller, är dennes främsta syfte att föra fram en
idé till en potentiell beställare. I detta sammanhang är det fråga om att modellen
skall kunna förmedla grundläggande information till uppdragsgivaren eller
juryn, såsom avsikt, storlek, proportioner och placering i förhållande till
planerad omgivning. Det centrala för modellen är att förmedla den idé som
konstnären avser. Modellen förmedlar viss grundinformation såsom val av
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material och konstnärlig teknik samtidigt som idén visualiseras. Denna idé skall
så långt som möjligt kunna omsättas i full skala, men alltjämt innehålla samma
essens. Essensen eller det kommande konstverkets innersta natur, vilken
konstnären avser att förmedla, är det viktiga i dessa modeller och skisser. Det är
centralt att konstnärens avsikter fullföljs när konstverket utförs i full skala, den
färdiga gestaltningen bör så långt möjligt överensstämma med den ursprungliga
intentionen i modell och programförklaring, det vill säga det som konstnär, jury
och beställare har haft som utgångspunkt. Här finns från konstnärens sida en
ambivalens, där en alltför exakt utförd modell inte medger utveckling och
förädling av idén inför tillverkningen i full skala. Längre fram i avhandlingen
blir de inlämnade modellerna föremål för analys. I undersökningen granskar jag
just denna aspekt av modeller och skisser.

METOD
För insamling och analys av data har jag använt kvalitativa metoder.
Forskningsprojektets karaktär, frågor och material har visat att det har varit mest
lämpligt. Studien i sin helhet är genomförd som en fallstudie, vilket innebär ett
sätt att studera komplexa sociala enheter.82 Fallstudien som metod medger
möjligheten att inta ett aktörsperspektiv och karaktäriseras av att forskaren
lägger avsevärd tid på att personligen vara i kontakt med de verksamheter som
tillhör fallet.83 Jag har som tidigare nämnts varit projektledare för Projekt
Konstpaus samtidigt som jag har varit doktorand och alltså samlat in materialet
till min studie. Mer om detta förhållande diskuteras längre fram under rubriken,
Förförståelse och yrkeskunskap.
”Forskaren antas vara en lärande och upptäckande människa.”84 Forskarens
egna erfarenheter tillsammans med utgångspunkten dvs. det som skall studeras
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är tillsammans delar av en konstruktion och innebär att forskaren ständigt måste
analysera sitt eget förhållningsätt till sina data.85 Ytterligare en faktor för valet
av metod har varit möjligheten att använda och kombinera flera. Tankar om
pluralism vid valet av metod belyses av Rosmari Eliasson i boken Kvalitativ
metod och vetenskapsteori men beskrivs också som ett av de karakteristiska
dragen i en fallstudie av Sharan B Merriam i Fallstudien som forskningsmetod.86
Fallstudiens styrka ligger i att hantera många olika typer av empiriskt material:
dokument, artefakter, intervjuer och observationer såväl som att genom dessa
undersöka aktuella eller nutida skeenden.
För att samla in data har kvalitativa intervjuer genomförts med de deltagande
konstnärerna. Jurysammanträden och skissredovisningar har dokumenterats. Vid
dessa tillfällen har ljudinspelningar gjorts och fältanteckningar förts.
Arkivmaterial har samlats in allmänt inom Projekt Konstpaus och från detta
material har jag valt ut två slags texter, dels juryns uttalande om respektive
konstnärs gestaltningsförslag och dels det generella juryutlåtandet gällande de
inlämnade bidragen som helhet. Jag har också kunnat följa delar av processerna
genom de vecko-PM som producerats varje vecka under Projekt Konstpaus.
Dessa PM har fungerat som en möjlighet för mig att återgå och kontrollera
skeenden från projektet, som kan ha varit av betydelse för utvecklandet av
skisserna exempelvis kunskapsöverföringsseminarier gällande inventeringsfynd
från projektområdet och diskussionerna kring dessa. Konstnärernas egna texter
gällande gestaltningsförslagen är också en del av det insamlade materialet
tillsammans med skisser, modeller och tillhörande fotodokumentation.
Fotografier som ingår i Projekt Konstpaus dokumentation är tagna av respektive
konstnär och av Lotta Nyblad (projektledarassistent) eller av mig själv och ingår
i Projekt Konstpaus bildarkiv som förvaltas av Vänföreningen Konstpaus.
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Dessa bilder har jag haft tillgång till och valt ut några, centrala för respektive
gestaltningsförslag.
Insamlandet av data har skett, kontinuerligt under projekttiden som löpt från
juni 2006 och till december 2007. Eftersom jag har varit projektledare och
samtidigt doktorand, har denna period av forskningsarbetet inneburit att jag
dagligen deltagit i och påverkat händelser och utveckling inom projektet.87 Fler
teoretiska och metodologiska riktningar framhåller att tillvaron konstrueras av
och förändras i interaktionen människor emellan. Det hävdas inom
konstruktivismen att det inte kan finnas en enda oberoende verklighet utan att all
kunskap är socialt konstruerad vilken aldrig kan avspeglas i en entydig
verklighet.88 ”Poängen är att vi bara kan tänka genom diskursiva raster.”89
Teorier i denna riktning tar form i det fält som kallas diskursanalys. I boken
Diskursanalys som teori och metod, tecknar Marianne Winther Jørgensen och
Louise Phillips diskursanalysens bredd genom att lyfta tre perspektiv av fältet,
dessa är diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.90 De båda
författarna guidar läsaren genom hur dessa tre riktningar växt fram historiskt,
samtidigt som de ger förslag på hur dessa teorier kan tillämpas. Tillämpningen i
detta fall är en förenklad form av diskursanalys som är till för att reda ut Projekt
Konstpaus innehåll i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna i projektet,
i första hand för mig själv och för att få en egen djupare förståelse för de
strukturer som är en del av projektbygget. Således har detta varit en väg för mig
att tolka delar av mitt insamlade material. Jag vill betona att i detta arbete avser
jag diskursanalys i en förenklad förståelse och gör inte anspråk på att på ett
heltäckande sätt att använda metoden. De delar av materialet som har att göra
med de gemensamma överenskommelser som alltid utgör grund för ekonomiskt
stöd från EU är den del av mitt material som iakttagits på detta sätt.
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Genom att kartlägga och fånga de diskurser som format sociala konstruktioner
inom och kring projektet kan en bild av dessa utgångspunkter visas. Liksom de
också kommit att visa sig genom de föreslagna gestaltningarna. I de moment,
inom Projekt Konstpaus, som utfördes gemensamt i en större arbetsgrupp har
interaktionen

mellan

deltagande

individer

i

projektet

utgjort

själva

förutsättningen. Samspelet mellan de olika deltagarna i projektet, projektets
ledningsgrupp och den ordinarie personalen på Strängnäs kommuns
samhällsbyggnadskontor är också medverkande krafter som förändrat och
konstruerat innehållet i projektet efterhand. Genomförandet av exempelvis
Temaverkstäderna i Projekt Konstpaus är exempel på ett moment som är till för
att påverka utgången av projektets resultat genom att påverka deltagarnas
kunskapsutveckling och medvetenhet i en bestämd riktning, mot några av EU:s
utpekade områden. Temaverkstädernas innehåll, som finns beskrivet under
rubriken Bakgrund på s 10, är utformade med utgångspunkt i dessa utpekade
områden. Dessa måste förstås som utgångspunkt för Projekt Konstpaus som i sin
tur är format med grunder i Lissabonstrategiernas formuleringar.
När det gäller analysen av det insamlade materialet har jag utgått ifrån ett
multimodalt betraktelsesätt med inspiration från Gillan Rose sammanställning.91
I hennes bok Visual methodologies - An introduction to the Interpretation of
Visual Materials, beskrivs olika traditioner för analys och tolkning av bild. I
bokens slutsatser förordar författaren ett bruk av fler metoder (och teorier) i
kombination, vid analys av bildmaterial.92 Därutöver klarläggs förtjänsterna i att
inta flera infallsvinklar för undersökningen, dessa infallsvinklar benämns
modaliteter. Modaliteterna som avses i detta forskningsprojekt är semiotik och
ikonografi samt i en förenklad mening också diskursanalys.
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Begreppet siter är ett direktanvänt engelskt begrepp som betyder ungefär plats
(för bygget/betraktelsen) dvs. relationen till hur objektet undersöks.93 Genom att
använda fler siter blottläggs flera dimensioner av materialet. Siterna i detta fall
är: producenten, verket och publiken. Producenten är konstnären, projektet och
expertgruppen. Verket är skisser, texter och muntliga presentationer. Publiken är
juryn. Producenten, verket och publiken utgör materialet som fångas ur olika
modalitet. Resultatet blir således multimodalt.
I början av skrivprocessen har jag rekonstruerat och beskrivit förloppet inom
Projekt Konstpaus och dess material, men efterhand som jag gjort detta har jag
funnit att en djupare förståelse för hur de olika delarna som hänger samman
måste blottläggas och analyseras. Detta är förstås också en följd av min eget
mognande som doktorand, således också ett avtryck av min egen lärprocess.
Konkret har detta inneburit en växelverkan mellan teoretiskt inhämtande,
bearbetning och analys av materialet. Upptäckten av luckor i min egen förståelse
av materialet har föranlett ett nytt sökande efter sätt att på ett metodiskt sätt
bearbeta det empiriska materialet. Under rubriken Material beskrivs mer exakt
vad materialet består av men först ett stycke om mig och min yrkesbakgrund.
FÖRFÖRSTÅELSE OCH YRKESKUNSKAP

En viktig omständighet för denna studie är att jag själv är praktiker inom
området konstnärlig gestaltning, konstnär med ett särskilt intresse för gestaltning
i det gemensamma rummet. Detta förhållande ger förmåga till förförståelse och
insikt i de villkor som konstnärer har i sina yrkesliv. Möjligheterna som uppstår
i och med att jag har yrkeskunskaper inom samma fält som mina informanter har
sina yrkeskunskaper, kan vara att väsentliga frågor ställs och lediga samtal förs.
Jag kommer inte som utomstående till ett okänt sammanhang och försöker få till
stånd en bekväm intervjusituation. Jag är en del av detta sammanhang och har
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själv tampats med de villkor som dagens yrkesverksamma konstnärer lever med.
Således är studien praktiknära.
I doktorsavhandlingen, Reporterskap- äventyr, irrbloss, dygder, skriven av
Inger Orre, formulerar författaren sina tankar om att ha yrkeskunskaper inom de
fält som undersöks. “Som före detta praktiker har man förutsättningar att ta sig
an undersökningar av sitt tidigare yrke på ett annat sätt än forskare med mer
renodlat teoretisk bakgrund”.94 Att ha yrkeskunskap inom det fält som studeras
medför möjligheter att förstå och ringa in väsentligheter, men det medför också
en risk att bli hemmablind. Jag har varit medveten om dessa båda sidor av saken
och försökt hantera och reflektera detta. Jag har handskats med detta genom att
byta perspektiv, växelvis har jag intagit rollen som projektledare och
yrkesmänniska och växelvis rollen som doktorand. Att hantera dessa båda roller
har inte varit en enkel process. Det har dock gått att lösa på ett tillfredställande
sätt eftersom jag haft två projektledarassistenter till min hjälp och att vi
tillsammans har arbetat som en projektledningsgrupp. Mina assistenter har
stundom fått ta över projektledarrollen. Jag har därför haft möjligheten att i vissa
sammanhang kunnat tona ner rollen som projektledare och istället fokusera på
att studera situationen, exempelvis vid redovisningar och seminarier. Jag har
också sökt litteratur i ämnet och läst om forskningssituationer som kan liknas
vid denna.95 Efterhand har jag funnit att mina yrkeskunskaper främst berett
möjligheter och bistått mig, genom att jag kunnat studera sammanhanget på ett
initierat sätt.
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MATERIAL

Det insamlade empiriska materialet består av intervjuer, ljudupptagningar och
arkivmaterial från Projekt Konstpaus. Intervjuerna har genomförts, enskilt med
varje konstnär och varit timme långa. Därmed finns ca 12 timmars inspelat
intervjumaterial.
Ljudupptagningar har också genomförts vid: konstnärernas muntliga
redovisning för juryn, juryns sammanträden, kunskapsöverföringsseminarier
mellan deltagare i Projekt Konstpaus samt veckoseminarier. Från konstnärernas
muntliga

redovisning

finns

ca

3

timmars

inspelat

material.

Juryns

sammanträden, kunskapsöverföringsseminarier och veckoseminarier innefattar
ytterligare ca 10 timmars inspelat material.
Arkivmaterialet

består

av:

textbilagor

tillhörande

de

inlämnade

gestaltningsförslagen, fotografier av skisser och modeller, inventeringsrapporter,
projektets vecko-PM samt brev till juryn. Intervjumaterialet är transkriberat till
text och kategoriserat, övrigt inspelat material är använt som stöd till
arkivmaterial dvs. vecko-PM tillhörande veckoseminarium.
Från inspelat till transkriberat material har jag gått tillväga på följande sätt:
först har jag lyssnat igenom och placerat markörer i de digitala ljudfilerna för att
ringa in de ställen som innefattade information som var relevant för studien.
Dvs. det som tillhör idéutvecklingen, skissprocessen, samverkan med natur- och
kulturvetarna samt respektive konstnärs egen längre process. De markerade
partierna transkriberades sedan och ur dessa transkriptioner har jag arbetat fram
delar av respektive text, tillhörande gestaltningsförslagen, som baserar sig på
intervjuerna. Ett antal ämnen visade sig återkomma i flertalet intervjuer och
bildade tydliga teman. Dessa är: Budskap och berättelse, Estetiska aspekter och
utformning, Platsen och placeringen, Kompletterande kompetenser och Teknik
för presentation - projektets inverkan. Dessa teman har sedan bildat rubriker i
framställningen av det empiriska materialet i kapitel II.
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Med hjälp av ovan beskrivna material har jag kunnat följa de olika
konstnärliga processerna inom Projekt Konstpaus. I viss mån kan också spåras
resultat av hur samverkan mellan individer med olika kunskapsbakgrund inom
projektet, påverkat de olika konstnärliga processerna. Möjligheten att följa dessa
processer under en längre tidsrymd, har frambringat ytterligare information om
konstnärliga arbetsprocesser i relation till angränsande discipliner i en
gemensam process.
INTERVJUERNAS KARAKTÄR OCH NÅGRA BEGREPP

Intervjuerna inom det här forskningsprojektet har genomförts som öppna
intervjuer av samtalskaraktär. Ett moment har dock varit strukturerat i varje
intervju. Detta moment kom till för att få klarhet i hur de intervjuade
konstnärerna förstår begreppen Design, Gestaltning och Konst som för studien
är centrala begrepp (se bilaga 2, Mall för strukturerat intervjumoment). Nämnda
delmoment inom varje intervju har följt givna regler i syfte att bringa klarhet i
hur dessa begrepp nyttjas av respektive konstnär, vilket i sin tur hjälper
tolkningen av materialet som kommit ut ur intervjuerna. Orden design,
gestaltning och konst återkommer i den här texten vart och ett för sig eller i
kombinationer. Jag använder i första hand ordet gestaltning/ar vid benämnande
av de artefakter som ingår i beskrivningarna av konstnärernas arbetsprocesser
och dess resultat. Artefakterna som studeras är unika och särskilt framtagna
inom Projekt Konstpaus och därmed också framtagna i ett gemensamt
kontextuellt sammanhang. I denna studie brukas benämningen konstnär för de i
studien medverkande upphovsmännen.
INTERVJUERNA OCH ÅTERGIVNINGEN

Jag har valt att lyfta ut tematiska brottstycken ur intervjuerna, som belyser olika
skeden av processen och relaterar till frågeställningarna. I denna framställning
framhäver jag informanternas utsagor med avseende på det specifika område
som behandlas i respektive intervjudel. Därför har jag valt att inte skildra
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dialogen i sin helhet och därmed finns inte intervjufrågorna fullständigt
återgivna, utan endast frågor som jag bedömt nödvändiga för att bringa tydlighet
i framställningen. Steinar Kvale diskuterar strategier för transkriberandet av
inspelade intervjuer i boken, Den kvalitativa forskningsintervjun, Kvale
diskutera svårigheter men också möjligheter som uppstår vid transkriberandet
från talspråk till skriftspråk.96 En av de möjligheter som presenteras i boken kan
illustreras av följande citat. ”Utskrifter är avkontextualiserade samtal; de är
abstraktioner, liksom topografiska kartor är abstraktioner av det ursprungliga
landskap som de härleds ifrån.”97
Jag har utgått från denna hållning och tror att det i detta fall, relaterat till det
insamlade materialet, är ett rimligt betraktelsesätt. Jag har valt att skriva ut citat
från intervjuerna och citat från informanternas skriftliga redovisning av sina
respektive gestaltningsförslag i den löpande texten. På så sätt torde läsaren
kunna bilda sig en uppfattning om materialet som ligger till grund för respektive
analys, efterhand i texten.

GESTALTANDE MODELLER
Inom natur-, medicin- och teknikvetenskaperna avser man vanligen med modell,
en återgivning som är verifierbar och endast bör kunna tolkas på ett sätt.
Modellen är till för att illustrera icke synliga vetenskapliga fynd.
Inom det konstnärliga arbetet avses med modell, en artefakt som framställts i
avseende att gestalta. Peter Ullmark skriver att i denna typ av gestaltande
modeller är kraven på entydighet och enhetlighet inte alls lika artikulerade som i
forskning.98 Designmodeller kan innehålla många detaljer som inte kan relateras
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så tydligt till utgångssituationen och de viktigaste kraven. Detta innebär att
modellerna kan läsas på flera än ett sätt och innefatta ett flertal
analysmöjligheter. Mångtydigheten spelar en avgörande roll i den konstnärliga
arbetsprocessen. Berättelser om skilda gestaltningsprocesser kan i ett längre
perspektiv ge information om konstnärligt gestaltningsarbete och olika
designprocesser. Antonio Damasio hävdar att den process som genererar nya
konceptuella helheter i våra hjärnor är mycket svår att få grepp om.99 Denna
process utgör kärnan i vår förmåga att röra oss utanför vår aktuella verklighet
och förflytta oss i fantasin till det förgångna eller kommande.100 Den sortens
förflyttningar i fantasin där nya konceptuella helheter skapas, ägnar sig
konstnärer åt, därmed är denna svårgripbara dimension också en del av det
innehåll som konstnärer ämnar förmedla via sina skisser och modeller. Ullmark
konstaterar att allt fler inser också utifrån praktiska erfarenheter, att en
konceptuell och känslobaserad helhetsförståelse är enda vägen till hantering av
komplexa och dynamiska verkligheter.101
Att konstnärligt processarbete är komplext härrör från de väsensskilda
områden som gör anspråk på konstnärligt arbete och/eller designarbete. Håkan
Edeholt belyser detta i sin text, Design och innovation satta i system – en
berättelse om två begrepp höjda över all misstanke, två skilda synsätt avseende
designbegreppet.102 Han beskriver dessa förhållanden på följande sätt.
Den definitionsmässiga betydelsen av design varierar stort men innehåller ofta något
om en medveten förändringsplan för att uppnå en framtida bättre situation. Detta kan
dock – och har också – använts i de mest skilda sammanhang. För vårt syfte blir det då
mer meningsfullt att utgå från designtraditionen i sig och dess roll inom innovativ
produktutveckling. Design kan då istället karaktäriseras utifrån dess rötter från det
som förr kallades konstindustriella skolor. Denna förening av konst och industri kan i
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sin tur illustreras av en figur som förenar designs [SIC] två kontexter idag. Den mer
kulturella å den ena sidan och den mer kommersiella å den andra.103
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Figur2.HåkanEdeholt,2006
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Med utgångspunkt i figur 2, vill jag helt kort kommentera diskussionen om
förhållandet konstnär, designer och ingenjör. I Håkan Edeholts figur finns en
tydlig distinktion mellan konstnären, designern och ingenjören där designern
placerats i mitten vad gäller förhållningssätt och beskrivning av arbetsarena samt
arbetsmetod. Jag uppfattar inte gränserna som så tydliga utan urskiljer snarare
likheter i arbetsprocesser och metoder. Min ståndpunkt är inte heller att dela in
designers i två skilda kontextuella sammanhang utan jag vill framhålla att det
mer kommer an på individ än på yrkeskategori och arena (se figurens tydliga
trianglar, Kulturell vs Kommersiell). Jag tror att dessa fält står i en långsam
diffusering av gränserna och att utvecklingen kanske går mot ett upplösande av
dessa. Detta åskådliggörs också i de arbetsprocesser som skildras i boken The
Art of Innovation104 av Tom Kelly.105 I boken beskrivs innovativa och kreativa
processer med ett crossover förhållningssätt.
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SKISSREDSKAP FÖRR OCH NU

För att ge en bild av hur konstnärer nu för tiden arbetar och hur de väljer
tekniker för skissframställning idag, omnämner jag teknologier som påverkat
vårt seende och vår framställning av bilder, men också påverkat synen på vårt
seende. Tankar och bilder såväl inre som yttre har influerats av betydelsefulla
händelser i historien. Några nerslag i dessa känns betydelsefulla att göra, för att
sedan förflytta oss till nutid och användandet av de relativt unga digitala
teknikerna som komplement vid skissframställning.
Sedan Platons tid har olika tänkare och vetenskapsmän funderat kring det
mänskliga seendet och hur det påverkar vårt sätt att tänka och framväxande
vetenskapssyn. Inte minst konstnärer har påverkats i sin bildframställning av
världen och dess människor av hur seendet definierats och omdefinierats. I en
artikel i Läkartidningen 2003, skriver Lennart Berggren (professor emeritus
ögonkliniken, Uppsala) under rubriken ”Den mörka kammaren ett hjälpmedel
för konstnärer” om camera obscuras betydelse för konstnärer och seendet.106
Begynnelsepunkten för hur camera obscuran utvecklats hittas redan under
antiken i de optiska fenomen som observerats redan då. Dessa fenomen
utvärderades på 1000-talet av matematikern och fysikern Alhazen.107 Senare,
under 1500-talet, jämfördes camera obscura med ögat. Här visar konstnären och
vetenskapsmannen Leonardo da Vinci överensstämmelser som kom att bli en
modell för ögats seende under lång tid framöver.108 En nästa beskrivning av
synsinnets beskaffenhet kom under 1600-talet genom filosofen René Descartes
skildring av den omvända bildens uppkomst i ögat och hans försök att beskriva
hur våra hjärnor sedan får informationen via synbanorna till hjärnan och sedan
hur hjärnan i sin tur tolkar bilden via själens föreställningsförmåga.109 En
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beskrivning som har många likheter med aktuella förklaringar och som vi
numera tar för givet att vi vet hur det går till. Med de förfinade
undersökningsmöjligheter som finns idag (MR camera etc.) har vi en klar bild
av hur ögon och hjärna tillsammans bildar vår syn. Inte desto mindre är det fråga
om en tolkad bild. Vid ungefär samma tid som Descartes var verksam, levde
också konstnären Johannes Vermeer i Holland. Han använde troligen en camera
obscura i sitt arbete eftersom hans bilder innehåller tydliga fotografiska
egenskaper.110 Kännetecken som kameraliknande perspektiv där objekt utanför
fokusområdet har fått oskarpa konturer och figurer eller objekt i förgrunden är
kraftigt förstorade, tyder på att han använt sig av tekniken.111 En konstnär som
säkert hade tillgång till camera obscura som hjälpmedel vid bildframställning
var Joshua Reynolds.112 Intressant att lägga märke till är att konstnären Joshua
Reynolds själv, ansåg att en rigid optisk avbildning (med hjälp av camera
obscura) kunde verka mindre sann än en genom konstnärens egen fantasi skapad
bild. Bland såväl historiska som bland samtida bildskapare har frågan om vad
som kan sägas vara en sann avbild dryftats. Och med den också frågan om vad
som föregår bilden eller det avbildade. Uppfattningarna har varierat. Vad som
betraktas tillförlitligt i frågan om avbildandet kommer troligen alltid att vara en
central diskussion. Yvonne Eriksson anknyter till denna diskussion i boken
Bildens tysta budskap.113
Arnheim hävdade att visuell varseblivning eller perception är lika med visuellt
tänkande. Han menade att seendet är en aktiv process som sker i växelverkan mellan
vad vi ser och hur vi tolkar det sedda. Att betrakta seendet som en växelverkan mellan
vad vi ser och hur vi tolkar det vi varseblir får i sin tur konsekvenser för hur vi
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uppfattar det vi betraktar fortsättningsvis. Våra tankar influeras av det vi ser och
seendet påverkas av våra tankar. 114

Här ansluter frågor om samband och synsätt och om hur våra tankar och system
påverkas. Descartes inflytande över naturvetenskaperna har medfört att vissa
företeelser räknas som kunskap och andra som färdigheter. Detta paradigm
medför att en distinktion mellan att veta att och veta hur, har utvecklats.
Kunskap blir med Descartes utgångsläge, teoretisk kunskap om något.115
Antonio Damasio menar istället att kunskap innefattar även en känslomässig
dimension och leder detta till bekräftelse genom att beskriva de neurala
mönstren i hjärnan och dess motsvarigheter i form av mentala bilder av objekt
och skeenden utanför hjärnan.116 Dessa mentala bilder är aktiva skapelser av
hjärnan som relaterar till den verklighet som ger upphov till dem, inte några
passiva spegelbilder.117 Antonio Damasios resonemang bejakar därmed
konstnärers stundom mer intuitiva arbetssätt och ger en utgångspunkt för
resonemang

kring

den

mångfald

av

arbetsmetoder

som

jag

finner

kännetecknande för våra samtida konstnärer. Med dessa korta nerslag i historien
vill jag nu flytta uppmärksamheten till dagens hjälpmedel som samtida
konstnärer disponerar.
I takt med att konstnärer allt mer börjar ta de verktyg som erhållits via den
digitala världen i bruk, förändras framställningen av konstnärliga alster men
självklart även synen på vad vi ser och hur detta kan betraktas. Hur detta
kommer att påverka bildkonsten över en längre tidsrymd kan förstås inte sägas
mycket om idag, men det känns viktigt att föra in en diskussion kring seendet
och vad som påverkar konstnärers seende just nu.
Till en början finns olika förutsättningar. Konstnärer som är verksamma idag
innefattas av mycket avancerade datoranvändare och sedan hela skalan ner till
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den helt okunniga användaren. Efter att en grundläggande förståelse för
möjligheterna som IT- verktygen innefattar har vunnits, har de allra flesta av
konstnärerna i projektet/studien hittat ett lustfyllt förhållande till detta allt mer
intuitiva

verktyg.118

Också

inom

konstnärlig

verksamhet

finns

det

konkurrensfördelar i att ha kunskaper inom IT- området. Därmed är inte sagt att
användandet av datorer i framställning av skisser och konstverk konkurrerar ut
traditionella konstnärliga tekniker. Dessa verkar leva sida vid sida och nyttjas i
kreativa kombinationer. Jag återger kortfattat några av de möjligheter som
utvecklats genom användandet av datorer, eftersom datorerna allt oftare används
vid framställning av ett skissförslag och så också bland konstnärerna i denna
studie. Jag avgränsar mig i denna redogörelse till bilder och modeller i det
digitala

rummet,

därmed

avstår

jag

ifrån

att

ta

upp

digitala

animeringsmöjligheter eller interaktiva lösningar. Vari består då skillnaden? Jag
vill tydliggöra dessa genom ett antal sammanfattande punkter som visar på
möjligheter, som uppenbarat sig genom denna studie eftersom flera av de
medverkande konstnärerna kommit att bruka IT-verktygen i sitt skissande.
Grunden till följande sammanfattning kommer ur det empiriska materialet och
de erfarenheter konstnärerna beskrivit efter att de deltagit i kursen 3Dvisualisering (5 p) vid Mälardalens högskola. Kursen anordnades speciellt för
deltagarna i Projekt Konstpaus som en s.k. uppdragsutbildning och fungerade
som kompetensutveckling för deltagare i projektet. Inom kursen fick
konstnärerna inblickar i 3D-modelleringsverktyg i allmänhet och särskilt
kunskap i programvaran 3D Studio max. Kunskapen förmedlades av Anders
Wikström (adjunkt i Informationsdesign) och Thomas Porathe (lektor och
teknologie doktor i Informationsdesign) båda med mångårig erfarenhet av 3Dvisualisering men med olika tillämpnings områden.
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3D modellering erbjuder möjligheter,
 att skapa artefakter i den digitala ”verkligheten” vilket i sin tur medför
möjligheten att vända och vrida på ett objekt
 att kunna förändra och anpassa en idé efter hand och åskådliggöra
förändringar i skissarbetet utan att behöva göra nya modeller för varje
utvecklingssteg i processen,
 att visa ett konstverks utseende i vald miljö samt att kunna rendera en
natt- och en dagversion eller åskådliggöra årstider och ljusförhållanden

Bildbehandlingsprogram erbjuder möjligheter,







att kombinera fotografier och frihandsskisser
att färgsätta objekt och miljö samt ändra färgsättningen
att kombinera text och bild på ett effektfullt och informativt sätt
att snabbt skapa serier av bilder, som tillsammans bär fram en idé
att illustrera genomsiktliga material genom transparenta lager av bilder
att infoga objekt i en tänkt miljö

De uppräknade punkterna visar långt ifrån alla möjliga kombinationer men visar
överskådligt de möjligheter som konstnärerna (de som valt att använda digitala
skisstekniker) använt i sina skisser. Djupare information om utvecklingen av
kunskapen inom detta område har jag funnit i boken On line on paper, av
Kathryn Henderson, som genom att studera förändringar i representationen
genom användning av CAD (Computer Aidid Design) pekar på förändringar i
framställning av ritningar och skisser. Henderson beskriver också förändringar i
arbetsgången och kommunikationsvägarna i de olika leden, beställare – designer
– utförare etc.119 De konstnärer som medverkande i 3D-visualiseringskursen har
påverkats av de ovan sammanfattade möjligheter som datorn erbjuder i samband
med bildframställning. Troligen har också själva idéarbetet påverkats och i
förlängningen möjligen också en förändring i synsätt.
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HendersonKathryn,1999,OnlineonpaperͲVisualRepresentations,VisualCulture,andComputerGraphics
inDesignEngineering,MassachusettsInstituteofTechnology,Cambridge.
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***
I

detta

inledande

kapitel

har

studiens

syfte

presenterats

liksom

forskningsprojektets frågeställningar och avgränsningar. Med projektets
ursprung och villkor i bakgrundsbeskrivningen som grund, har teoretiska och
metodologiska diskussioner förts. Bland de teoretiska utgångspunkter som
presenterats är teorier kring människans förmåga att tolka skisser och modeller
det övergripande och betydande för den kommande analysen av skisserna samt
för förståelsen av juryns diskussioner. Jag har utgått framför allt från Rudolf
Arnheims förklaringar gällande den perceptuella processen vid visuell
exponering. Kortare teoretiska diskussioner har förts även gällande konstnärers
arbetsätt, konst i offentliga rum, skissteknikers påverkan på seende och synsätt
över tid, samt hur text och bild fungerar ihop. Metodologiska överväganden har
gjorts och studien i sin helhet är utförd som en fallstudie, ett sätt att studera
komplexa sociala enheter som tillåter intagande av ett aktörsperspektiv och
forskaren lägger omfattande tid i kontakt med verksamheten. När det gäller
analysen av det insamlade materialet har utgångspunkten varit ett multimodalt
betraktelsesätt. Modaliteterna som avses i denna studie är semiotik och
ikonografi samt i förenklad mening också diskursanalys. Jag har därutöver
använt begreppet siter, dvs. relationen till hur objektet undersöks. Siterna är som
tidigare sagts: producenten, verket och publiken. Producenten är konstnären,
projektet och expertgruppen. Verket är skisser, texter och muntliga
presentationer. Publiken är juryn. Producenten, verket och publiken utgör
materialet som fångas ur olika modalitet.
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KAPITEL II

GESTALTNINGSFÖRSLAGEN
STRUKTUR I KAPTITEL II

I kapitel II redovisas varje inlämnat gestaltningsförslag. Kapitlet inleds med en
kort beskrivning av vad en tävling inom konstnärlig gestaltning kan vara, samt
en kort redogörelse för just den här tävlingens förutsättningar.
Varje avsnitt avser att redogöra för ett gestaltningsförslag och är indelat på
följande vis: först presenteras respektive konstnär och verk vid namn, sedan
följer den övergripande redogörelsen av det inlämnade gestaltningsförslaget.
Förutsättningen för återgivningen av gestaltningsförslagen är en tematisering
som utgår från följande innehåll; Budskap och berättelse, Estetiska aspekter och
utformning, Platsen och placeringen, Kompletterande kompetenser och Teknik
för presentation - projektets inverkan. De teman som valts har framkommit
genom det empiriska materialet främst eftersom dessa återkommit (visat sig) i
flertalet intervjuer. Följaktligen är mellanrubrikerna i varje återgivet
gestaltningsförslag (avsnitt) desamma som ovan angivna teman. Därutöver finns
rubrikerna Juryn om ”gestaltningsförslaget” och sist Analys och tolkning.
Samtliga teman finns inte representerade i lika omfattning i varje återgivet
gestaltningsförslag. Främst för att karaktären skiljer sig åt mellan de olika
inlämnade gestaltningsförslagen och därmed också det tillhörande materialet.
Utgångspunkten för framställningen är ändå, i den mån det går, att återge ovan
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tematiserade innehåll samt att på så sätt bringa ordning och struktur. Infogat i
texten finns citat ur intervjuer med respektive konstnär och citat ur
konstnärernas egna texter. Dessa citat binder samman processen och
gestaltningsförslaget, samtidigt som de visar delar av konstnärernas inlämnade
material. Löpande i texten sker analys av förslagen och hur förslagen
kommunicerats. Analyserna är, som tidigare sagts, baserade på ljudupptagningar
ifrån jurybedömningstillfället och upphovsmännens egna berättelser såväl
muntliga som skriftliga. Inlämnade modeller och skisser som delgivits juryn
analyseras likaså löpande, men även i efterföljande jämförelse av förslagen.
I slutet av respektive avsnitt finns fotografier av skisser och modeller för att
ge läsaren möjlighet att referera till aktuell artefakt. Bilderna är i denna
avhandling därför av central betydelse. Dock kan inte alla skisser och
fotografier, tillhörande varje enskilt gestaltningsförslag, visas i denna
framställning. Därmed visas endast de som referats till i texten.
TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR - PROJEKT KONSTPAUS

Tävlingar inom konstnärlig gestaltning förekommer främst i syfte att ta fram
konst till offentliga miljöer, uppbyggnad och tradition kring utformandet av
konsttävlingar i Sverige härrör främst från det arbete som Statens Konstråd
utfört och formulerat allt sedan 1% regeln (eller enprocentsmålet som det också
kallats) kom till.120 Tillämpningen av dessa traditioner skiljer sig och en
konsttävling kan läggas upp på fler än ett sätt, gemensamt är dock syftet att
åstadkomma ett bra urval dvs. ta fram relevant och intressant konst med hög
kvalitet för den avsedda platsen. Tävlingar och parallellskissförfaranden
förekommer främst i samband med större offentliga ny- eller ombyggnader, fler
och fler kommuner och landsting följer numera 1% regeln, men har sina egna
konstrådgivare och organisatörer i dessa frågor. Det är dock viktigt att komma
120

1%regelnkomtillimedsambandattStatensKonstrådbildades1937,dåvarandeecklesiastikministern
ArthurEnbergföreslogatt1%avbyggkostnadengällandestatligabyggföretagskulleregelmässigtavsättastill
”konstnärligutsmyckning”,”Konstenpåvägattblivaallas…”StatensKonstråd1937Ͳ1987,sids5.
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ihåg att 1% regeln endast är en rekommendation och stora skillnader i
tillämpning finns och vissa kommuner använder den inte alls.
Utgångspunkten för tävlingen inom Projekt Konstpaus omfattar två villkor.
För det första krävdes det initialt för att få delta i projektet, att konstnärerna var
yrkesverksamma i enlighet med de av Konstnärernas Riksorganisations (KRO)
uppsatta reglerna för yrkesverksamhet.121 För det andra krävdes att konstnärerna
hade deltagit i den gemensamma inventeringen av projektområdet, ett centralt
moment inom Projekt Konstpaus. I samband med tävlingsförfarandet skapades
ett juryprogram för att tydliggöra reglerna för just denna tävling och dess
förutsättningar.122 (se bilaga 1)
JURYNS SAMMANSÄTTNING

Juryn bestod av en ordinarie del och en rådgivande del, endast de ordinarie
ledamöterna hade rösträtt medan de rådgivande deltagarna kunde konsulteras i
bedömningsfrågor gällande formgivningstekniska, planeringstekniska eller
projektrelaterade frågor.
Juryns ordinarie ledamöter vid bedömningstillfällena var; Anders C. Eriksson
(stadsarkitekt, Strängnäs kommun), Chantal Canivet (länskonstkonsulent i
Sörmland), Theo Janson (ordförande i KRO Södermanland, konstnär) och Rune
Pettersson

(dåvarande

professor

i

Informationsdesign,

Mälardalens

123

Högskola).

Rådgivande ledamöter var; Fredrik Holmqvist (formgivare, konstnär), Paula
Pihlgren (parkplanerare, Strängnäs kommun), Maria Hallberg (konstnär,
biträdande länskonstkonsulent i Sörmland) samt Ulrika Florin (projektledare,
konstnär).
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KROärdesvenskabildkonstnärernasintresseorganisation.KROansluterkonstnärermedhögskoleutbildning
ellerminstfemårsyrkeserfarenhet.KROdrivspåriks,regionalochlokalnivå.
ProjektKonstpaus,Juryprogram,2007(bilaga1).
123
Enordinariejurymedlem(professorRonaldJones,Konstfack)hadeförhinderattdeltaga,s3
Juryprogrammet.
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Min roll i den rådgivande delen av jury var främst att kunna svara på frågor
rörande projektet som helhet gällande planerig, ekonomi och beslut tagna på
strukturell nivå, dvs. ramar för projekteringen av helheten. Men även
tillhandahålla erfarenhetsbaserad kunskap gällande konst i offentlig miljö
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MårtenCarlsson
Bildkonstnär
KungligaKonsthögskolan

AntonEngvall
Bildkonstnär
Folkhögskola

KORPBERGET X 6584000 Y1574000
Ett gestaltningsförslag av Mårten Carlsson och Anton Engvall.

BUDSKAP OCH BERÄTTELSE

Gestaltningsförslaget, Korpberget X 6584000 Y1574000, visar med hjälp av
skisser, modeller och text ett objekt i betong som planeras bli 11,8 meter långt.
Betongobjektet återger ett utsnitt av Korpberget som kommer att representera
cirka 300 meters längd i verkligheten. (figur 3-6) Objektet ska kunna visa vad
som finns under markytan ner till cirka sextio meters djup. Som verkets titel
anger (X- och Y-koordinaterna) avses ett specifikt berg och en exakt geografisk
position för utsnittet.
Gestaltningsförslaget har sitt ursprung i de båda konstnärernas gemensamma
fascination för kartbilder och höjdkurvor.124 Mårten Carlsson och Anton Engvall
beskriver utgångspunkten för arbetet genom ett resonemang kring ”tecknet och
det betecknade”.125 I texten som bilagts tävlingsmaterialet sammanfattar
konstnärerna sina tankar om förslaget på följande sätt.
Förmodligen känner människor i vår kultursfär igen symbolen höjdkurva lika fort som
höjden kurvan symboliserar. I alla språkligheter som använder abstrakta symboler för
det betecknade krävs det en outtalad överenskommelse. Kommer man utanför vår
kultursfär fungerar inte relationen mellan symbol och det symboliserade längre;

124

CarlsonMårten,EngvallAnton,”KorpbergetX6584000Y1574000”ettgestaltningsförslag,2007.
Citat,MårtenCarlsson,urintervjumaterialet.
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kodsystemet kollapsar. Konst är inget universellt språk. Det bygger på kultursfärens
traditioner, inlärningar och outtalade överenskommelser.126

Gestaltningsförslaget Korpberget X 6584000 Y1574000 innefattar resonemang
kring vilka överenskommelser vi träffar, gällande tolkning av symboler och
språk. Citatet ovan visar också att konstnärerna förhåller sig medvetet till den
kulturella kontext de befinner sig i och att de i sitt skapande arbetar på ett
medvetet sätt med frågor rörande konsten som språk och vad detta språk kan
eller inte kan förmedla.
Konstnärernas idé har varit att ”på ett så direkt sätt som möjligt” arbeta med
den natur och den kulturhistoria som finns inom projektområdet.127 Deras avsikt
har varit att kommentera miljön, genom ett objekt som inte står i konkurrens
med ”landskapets oavhängiga skönhet, utan tar sig sin egen plats.”128 ”Vårat
gestaltningsförslag är, ett sätt att försöka gestalta tecken för berg och höjdnivåer,
utan att efterhärma/illustrera.”129 Hållningen att gestalta utan att efterlikna har
varit konstnärernas utgångspunkt när de arbetat fram gestaltningsförslaget.
Syftet är att tydliggöra de geologiska lagren liksom de historiska avlagringarna
från platsen, som sedan länge är gömda.130 Konstnärerna vill erbjuda fler
tolkningsmöjligheter genom att kommentera den stora förekomsten av
fornborgar inom inventeringsområdet.131 ”Med tanke på områdets stora antal
fornborgar skulle man också kunna se vårt förslag som ett av funktionalism och
minimalism format värn.”132
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Carlson,Engvall,”KorpbergetX6584000Y1574000”ettgestaltningsförslag,2007.
Ibid.
Citat,MårtenCarlsson,urintervjumaterialet.
129
Carlson,Engvall,”KorpbergetX6584000Y1574000”ettgestaltningsförslag,2007.
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ProjektKonstpaus(boken),2009,red.FlorinU,Rydén,A,ZanderK,bildred.NybladL,kap.Inventeringav
projektområdet,Detarkeologiskaperspektivet,författare,SofiaHolmers109Ͳ113.
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ESTETISKA ASPEKTER OCH UTFORMNING

Mårten Carlsson och Anton Engvall är bildkonstnärer med måleri som
huvudsaklig inriktning i sitt skapande, detta är en betydelsefull aspekt för
utformningen som de båda konstnärerna är medvetna om och själva beskriver i
intervjusamtalen. Måleribakgrunden har påverkat både hur de angripit problemet
och hur idén framställts samt genomförts. Det måleriska, dvs. nyansskillnader,
stukturer och kontraster i ytan av objektet, har fått stort utrymme i detta
tredimensionella gestaltningsförslag. Konstnärerna betonar tillfället att arbeta
med det måleriska i ytan av objektet som de fängslas av och som de anser kunna
knyta an till ”en sorts landskapsmåleri.”133 Lagrens ”horisontaler” bildar ”en
estetisk” och ”spännande” problematik, säger konstnärerna.134 Upprepningen av
likartade element som innefattar små skillnader i nyans och struktur bildar på
samma gång en målerisk som informativ helhet. Konstnärerna vill lägga
tonvikten på betongens inneboende måleriska kvalitet och materialitet som de
båda är ytterst intresserade av.135 ”Horisontlinjen är landskapsmåleriets essens
och det reella landskapets signum vilket gör tanken på att jobba med den
upprepade horisontalen (horisontallinjen) väldigt attraktiv.”136
Mårten Carlsson och Anton Engvall vill att produktionen av hela objektet
genomförs på ett sätt som inte kräver omfattande hjälp utifrån.
Det innebär att vi ska försöka reducera betongens densitet så mycket som möjligt, så
att det blir hanterbart för två personer. Stor noggrannhet och omsorg bör avsättas till
byggandet av originalformar. Formarna byggs med formplyfa.137 Ett bra plant virke
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Carlson,Engvall,”KorpbergetX6584000Y1574000”ettgestaltningsförslag,2007.
Ibid.
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används som stöd där man sågar ut den svaga krökning som går längs med objektets
längdaxel. Objektet gjuts i sektioner med en längd på ca 1-1,5 m.138

Här har redan nu, i skisstadiet, planeringen av realiseringsarbetet bjudit
motstånd och metoden har förändrats i och med ytterligare teknisk konsultation
och en saklig bedömning av markens hållfasthet, vilket är en del i den process
som följer med planering inför verkställande i full skala.139 Många fler dylika
beslut kommer konstnärerna att vara tvungna ta, när det bär från skiss till
förverkligande i utomhusmiljö. För att få en så genomförbar arbetsprocess som
möjligt planerar konstnärerna att mura upp formerna med lecablock istället för
att gjuta. Manuellt bearbetas sedan de murade ytorna med olika lager av
betongputs för att på ytplanet uppnå de måleriska effekter konstnärerna
eftersträvar. Konstnärerna beräknar att de kommer att behöva cirka åtta månader
för att genomföra detta arbete i full skala i den tänkta miljön.
PLATSEN OCH PLACERINGEN

Korpberget X 6584000 Y1574000 är ett platsspecifikt gestaltningsförslag, men
inte placerat på den exakta platsen. Ursprungligen önskade Mårten Carlsson och
Anton Engvall att placera detta objekt alldeles i anslutning till den plats som var
upprinnelsen till deras idé, Vaxängs ägor där Korpberget är beläget. Här mötte
de emellertid ett starkt motstånd från markägaren, motståndet har varit riktad
både generellt till Projekt Konstpaus som helhet och till att överhuvudtaget ha
någon som helst konst eller besök i detta område. Allemansrätten är en del av
Sveriges grundlag och omfattar givetvis också detta område. Således blev
platsen än mer laddad och de båda konstnärernas förslag till gestaltning kom att
innehålla fler dimensioner och frågeställningar än vad de ursprungligen tänkt
sig. Motståndet har alltså inneburit en hel del obehag men tycks ha drivit
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konstnärerna till skärpa, både i den verbala presentationen och omsorgen i
utformandet av modeller och skisser.140
På Vaxängs ägor ligger Korpberget beläget nästan precis mitt emellan
Strängnäs och Stallarholmen. Det är ett relativt högt berg, Korpbergets högsta
punkt ligger 55,4 meter över havet, med en vidsträckt utsikt över Mälarens
vatten. En potentiell utsiktspunkt. Det finns endast ett högre berg inom
projektområdet, Jätteberget, som har en höjd på 70 meter över havet på sin
högsta punkt men ligger längre från vattnet, vilket medför att Korpberget är den
högsta punkten intill Mälarstranden i detta område. Landskapet som helhet
varierar från 0,7 meter över havet till 70 meter över havet inom projektområdet.
Eftersom Vaxängs ägor och Korpberget inte är tillgängliga för allmänheten i
dagsläget så beslutade sig konstnärerna, Mårten Carlsson och Anton Engvall, för
att ”låna en bit av berget” och uppföra konstverket på en annan mer
lättillgänglig plats. Objektet kommer i stället att placeras på en lämplig och för
allmänheten tillgänglig plats. Om konstverket placeras med omsorg fungerar det
lika bra på en öppen plats, som i en kuperad terräng, menar konstnärerna.141
Dock avgör placeringen av konstverket en av de tolkningar konstnärerna
presenterat, placeras verket i öppen terräng blir tolkningen ”ett format värn” inte
möjlig eftersom det då inte skyddas av terrängen.
Genom att i symbolisk mening flytta en del av Korpberget till en mer
lättillgänglig plats, förflyttas inte bara en viss del av landmassan utan man
förfogar även över tänkbarheten att synliggöra ”tid”. Berget övergår till att vara
ett nästan tolv meter långt objekt i betong. Det vertikala ”snittet” genom
Korpberget, kommer att kunna visa de olika geologiska lager som bildades för
mycket länge sedan och ligger dolda för oss idag.
140
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KOMPLETTERANDE KOMPETENSER

För att ta reda på mer om vad som finns i de olika berglagren har konstnärerna
arbetat tillsammans med projektets geofysiker, Ebrahim Hoseyni. Tillsammans
har de genomfört en scanning av marklagren i en likartad bergformation belägen
alldeles intill ursprungsplatsen men på kommunal mark.142 Konstnärerna vill
förmedla en upplevelse av höjd och berg och synliggöra vad som finns i naturen
under ytan.
Objektet representerar cirka sextio meter djup och trehundra meter längd… kan visa
hur mineralerna, skikten av de geologiska lagren/vilka bergarter som finns ser ut. En
geologisk undersökning med geofysiker och georadar ligger till grund för tolkningen
av geologisk information, som sedan blir till måleriska skiftningar i vertikalled.143

Undersökningen har alltså åstadkommits med hjälp av projektets geofysiker som
tillsammans med konstnärerna genomfört undersökningar av de geologiska
lagren med hjälp av georadar. Georadarutrustningen har kunnat tränga ner i
berget och scanna av lagren till ett djup om sextio meter under markytan.144
Analysen av de data som framkommit genom undersökningen har utförts av
geofysikern som förmedlat information om vad som påträffats till konstnärerna.
Konstnärerna tolkar i sin tur informationen med utgångspunkt i förklaringarna
av dessa data, som sedan kan användas för att skapa ett ”måleriskt språk” med
utgångspunkt i materialets egenskaper.145
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TEKNIK FÖR PRESENTATION - PROJEKTETS INVERKAN

Mårten Carlsson som deltog i 3D-modelleringskursen vid Mälardalens Högskola
har tagit tillfället att använda den nyvunna kunskapen i 3D-visualisering.
Kunskapen i 3D-modellering har påverkat valet av presentationssätt men även
haft betydelse vid idéutvecklingen i detta gestaltningsförslag.146
När det gäller idéutvecklingen har 3D-modelleringsmöjligheten erbjudit
möjligheter att skapa artefakter i den digitala ”verkligheten” vilket i sin tur
medfört att konstnärerna har kunnat vända och vrida på objektet i datorn, på så
sätt har de båda konstnärerna kunnat diskutera formen och välja ut ett exakt
utsnitt av Korpberget som de båda varit överens om. I nästa led har de framställt
renderade ”skisser” av det valda utsnittet. Visat proportioner genom icke
texturerade renderingar (skisser) från sidan och ovanifrån (figur 4). De har klätt
objektet med önskad stuktur och arbetat in objektet i en tänkt miljö (figur 5).
Arbetssättet har fört med sig fördelen att kunna förändra och anpassa en idé efter
hand, samt möjlighet att åskådliggöra dessa förändringar utan att behöva utföra
nya skalmodeller för varje utvecklingssteg i processen. Henderson beskriver
liknade fynd i sin forskning, där hon just fastslår möjligheten att vara fler i en
designprocess och att samverkan om denna ges goda förutsättningar för tack
vara möjligheten att förändra, vrida och vända samt snabbt rendera valda vyer
och utifrån dessa sedan producera (rendera) skisser.147 De båda konstnärerna har
alltså

utnyttjat

denna

möjlighet

i

sitt

gemensamma

arbete

med

gestaltningsförslaget. I intervjun med Mårten Carlsson framkommer hur
förutsättningarna för ett samarbete med konstnären Anton Engvall utvecklats. I
ett av utbildningsmomenten under Projekt Konstpaus arbetades det, under två
intensiva veckor, med modeller (traditionella skalmodeller i kartong). Mårten
Carlsson kommenterar starpunkten för detta samarbete på följande sätt.148
146
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Det började med att vi lärde känna varandra bättre genom projektet, drog åt samma
intresseområde. Modellkursen med kursledare Lars Agger blev första steget…
fokusering på hur man gestaltar höjd.
[--]
Första polletten föll ner när vi hänförda över skönheten i modellernas höjdkurvor
började prata om vårt gemensamma intresse för kartor. Jag gick sedan på 3D-max
kursen…

den

erfarenheten

gav

ett

ytterligare

fördjupat

intresse

för

149

höjdillustrationer.

Anton Engvall understryker att projektet som helhet (Projekt Konstpaus)
innefattade teman som de båda konstnärerna var intresserade av och delvis,
redan tidigare, arbetade med i sina respektive konstnärskap.150 Detta blev synligt
för dem båda under modellkursen. Vid ett senare kursmoment kallat Betongens
möjligheter under ledning av formgivare Fredrik Holmquist, kopplat till det av
Finja betong sponsrade materialen, ingick materialexperiment med ytor och
texturer. Detta moment ledde till ett beslut om att arbeta ihop.151
Projektet hade vissa givna förutsättningar/formuleringar som jag sedan tidigare var
intresserad av och därför sökte mig till. Vi har haft tur, eftersom de övergripande
formuleringarna i projektet var i linje mer de frågeställningar som jag (Anton) och
Mårten redan var sysselsatta med i våra respektive konstnärskap.152

Ytterligare ett gemensamt intresse blev tydligt för de båda konstnärerna,
intresset för texturer och ytor. Tematiskt förenades de båda konstnärerna i
intresset för kartor.

LarsAggerharbyggtmångamodellerpåbeställningfrånlänsmuseerochfrånRiksutställningar.Exempelvis
modellrekonstruktionernaförmuseetpåBirka.
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JURYN OM ”KORPBERGET X 6584000 Y1574000”

Förslaget presenterades muntligen av Mårten Carlsson en av de båda
konstnärerna bakom gestaltningsförslaget Korpberget X 6584000 Y1574000.
Juryn påpekade särskilt att de uppfattade konstnärens muntliga presentation som
”mycket bra, pedagogisk och levande.” Flera av juryns deltagare beskrev
redovisningen som, ”mycket fascinerande.”153
Angående förslaget utrycktes följande i juryns utlåtande, ”ett bra förslag, som
är tekniskt helt genomförbart.” Juryn uppfattade dessutom förslaget som
”pedagogiskt och väl gestaltat och till synes robust.”154 ”Idémässigt är verket
mycket intressant”. Konstverket anspelar i sin form på gamla industrilämningar
som blivit kvar i markerna. ”Kan dock bli svårt att genomföra estetiskt”
konstaterade juryn vidare. En ”mycket vacker och genomtänkt skulptur” ansåg
några i juryn, medan andra ansåg ”att skulpturen var intressant men ful.”155
”Gestaltningen för också tanken till kalksten på Gotland, även om Korpberget är
i granit.”156 Ett stycke löst Korpberg med en fascinerande redogörelse av bergets
lager, menade juryn.157
Konstverket kan placeras på nästan vilken plats som helst längs leden ur
”estetisk synvinkel, men de tekniska förutsättningarna att placera ett så stort och
monumentalt verk begränsar valet av plats till stabila marker”, framgick genom
juryns

diskussion.158

”Verket

inbjuder

till

klättring

och

tillgodoser

rörelseaspekten”, samtidigt som det kan vara en plats där man kan slå sig ner för
en stunds vila, iakttog juryn.159 Juryn uttryckte samtidigt också oro för att
besökare kunde falla och skada sig när det klättrat upp på objektet.160
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Funderingar kring budskapet och hur det skulle kunna förstås av publiken/
brukarna av leden, hade dock juryn. ”Går det att förstå att det är ett utsnitt? Är
konstverket skalbart?”161 Kring dessa frågor uppehöll sig juryn i sin diskussion
en längre stund. Avgjort var emellertid, att detta förslag rankades högt av
samtliga i juryn. Kombinationen av modeller, skisser och ord gav en god insikt i
vad konstnärerna avsåg att förmedla till juryn, genom sitt förslag till konstverk.
Särskilt kommenterades 3D-visualiseringen av objektet, som klargjorde på ett
tydligt sätt det tänkta utsnittet i Korpberget. (figur 3) Förslaget placerades i
grupp 1.
ANALYS OCH TOLKNING

Den bärande idén i gestaltningsförslaget Korpberget X 6584000 Y1574000,
ligger i möjligheten att synliggöra det vi normalt inte kan se. Det dolda under
marken som finns där, det vi dagligen inte reflekterar över, blir synligt. Genom
att lyfta upp och lyfta ut ett stycke berg och därtill analysera vad som finns på
den åsyftade platsen under markytan, kan konstnärerna visa vad vi inte kan se.
De geologiska lagren, med mineraler och strukturer, blir tillgängliga genom ett
måleriskt språk. Idén med detta måleriska språk frambringar möjligheter till
kommunikation. När det dolda visas fram och tolkas placerar det oss och vår tids
kultur i ett historiskts sammanhang, men med en samtida estetik. En ambivalens
i hur objektets material kommer att kunna tydas kan komma att ge en känsla av
osäkerhet hos betraktaren. ”Här kan de hos individen redan vid tidig ålder
identifierade, tyngd vikt utseende förhållanden, det vill säga kunskapen om ett
materials egenskaper djupt rotade i vår erfarenhet ställas på sin spets.”162
Konstnärerna vill väcka ”förundran” och ”vara överraskande”, få människor
att fundera vad det egentligen är de betraktar.163 De båda konstnärerna vill att
konstverket skall få oss (människor) att tänka över var vi befinner oss, i vilken
161
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tid och i vilket sammanhang, men även att begrunda miljön och påverkan på
densamma.
… något gammalt lämnat värn kvarlämnat från militären eller en fornborg eller kanske
ett påbörjat husbygge… eller vad är det här egentligen. Vi blir inte lessna om någon
tycker att det är fult.

En ytterligare tolkning är en påminnelse om att Strängnäs haft ett aktivt militärt
område, P10, fram till helt nyligen.164 Något som Strängnäsborna säkerligen har
aktuellt i sin bild av detta område. Gestaltningsförslaget är fyllt av innebörder
och det behagfulla tycks vara av underordnad betydelse för de båda
konstnärerna.165 Konstnärerna är mer intresserade av företeelser relaterade till
och kring platsen, och därtill ta upp frågor om tid.
Marken som konstnärerna utgått ifrån och berört ett utsnitt av, är alltjämt
markerad som riksintresse för militär verksamhet, men även för vindkraft.

166

Omgivningen är på så sätt stadd i förändring om än inte i snabb takt men
troligen kommer karaktären att förändrats kraftigt de närmaste tjugo åren.
Möjligheten att använda konstverket i ett pedagogiskt syfte ger ytterligare en
dimension till detta gestaltningsförslag. Tankar om vilka överenskommelser vi
omfattas av gällande tolkning av symboler och språk är en annan del av det
anslag som är uppenbart i gestaltningsförslaget. Att det finns en möjlighet att
gestalta problem kring tillgänglighet och föra en diskussion kring vem som
förfogar över det allmänna (dvs. den mark som omfattas av allemansrätten, men
som innehas av olika markägare) och vilka som får ta del av exempelvis ett
strandnära naturområde, ger gestaltningsförslaget en angelägen grund för
diskussion. En aspekt som det frågas efter i jurydokumentet är just vilken
samhällsnytta som gestaltningen kan komma att medföra.
164
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Att lyckosamt presentera ett gestaltningsförslag för en jury, genom skisser,
modeller, textdokument men också den muntliga framställningen, är en del i
arbetet vid skiss- eller projekteringsstadiet. Kort sagt förutsättningen för att gå
vidare till nästa steg och förverkligande av en gestaltningsidé i full skala. I
framställningen av gestaltningsförslaget, Korpberget X 6584000 Y1574000, har
dessa två komponenter varit framgångsrika. Tidigare tydliggjordes att Mårten
Carlsson genomfört en övertygande presentation och att konstnärens förmåga att
muntligen redogöra för gestaltningsförslaget gjort intryck på juryn. Den andra
komponenten, skissmaterialet, har i detta fall biståtts av 3D-modellerade objekt
och från dessa renderade skisser i ett flertal vyer och med miljöer. Möjligheten
att synliggöra ”utsnittet” under markytan har exemplifierats, det vi inte kan
föreställa oss under markytan har visats och på så sätt stimulerat mottagarens
(juryns) förmåga att förstå konstnärernas idé: Att gestalta det som finns dolt
under markytan.
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Figur3.3DͲskissenvisardetutsnittavKorpbergetsomkonstnärernaavserattgestaltaoch”flytta”.



Figur4.Derenderadevyernafrånsidanochfrånovan,visarobjektetshöjdochbreddochdjup.
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Figur5.3Dskissenvisarettnästantolvmeterlångtobjektibetong.Gestaltningsförslaget,Korpberget
X6584000Y1574000,inplaceratisintänktamiljö.








Figur6.KartanvisarKorpbergetsplaceringmittemellandebådatätorternaSträngnäsoch
Stallarholmen.KonstnärernaMårtenCarlssonochAntonEnvallharmarkerathöjdkurvorochmärkt
uttKorpbergetmedtextochenrödprick.Kartanärbilagdskissmaterialet.
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CELLERNA - MED SINA LIVSTRÅDAR
Ett gestaltningsförslag av Åsa L Winterqvist.

BUDSKAP OCH BERÄTTELSE

Gestaltningsförslaget, Cellerna - med sina livstrådar, visar ett antal runda
objekt. Genom skisser, modeller och text framgår att de runda objekten är tänkta
att utföras i betong och är utformade som celler, men i en monumental skala.
(figur 7) Utgångspunkten i förslaget ligger i konstnärens funderingar kring
”livets motor.”167 Den celldelningsprocess som hela tiden pågår under våra liv
och vad denna process kan medföra för den enskilde människan om allt inte går
som det ska. I inledningen till sin skriftliga presentation skriver Åsa L
Winterqvist om cellernas funktion i våra kroppar. Konstnären beskriver
möjligheter, hot och ovisshet i sina tankar om celldelningen.
Den senaste forskningen visar att, våra cellers förmåga att dela sig i riktiga kopior är
själva livets motor. När det sker som det skall, kopierar cellerna sina 46 kromosomer
så att båda de nya cellerna är helt identiska med den ursprungliga. När delningen går
snett får de nya cellerna däremot alltför många och ofta fördubblade kromosomer.
Dessa dåliga kopior gör oss sjuka.168

Åsa L Winterqvist lämnade in en kompletterande text till juryn, efter att ha
funderat mycket på hur självutlämnande hon förmådde vara. Konstnären förde
även diskussion med sin familj, kollegor och projektledning om hon skulle våga
berätta om sina egna erfarenheter och i så fall vad detta i förlängningen skulle
innebära för henne själv.
167
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Kommande stycke är hämtat ur den kompletterande texten. Det är ett långt citat
men jag anser att det är betydelsefullt för helhetsförståelsen av detta
gestaltningsförslag.
Att jag vill göra celler till skogen utmed leden vid Mälarens strand grundar sig på min
livssituation och den fascination som de har väkt hos mig. Denna fascination över att
något så litet och oansenligt kan styra våra liv, och hur de har påverkat mitt liv då jag
har drabbats av en tumör. Det jag har drabbats av är en hormonell järntumör, som
växte under en fem månader lång graviditet.
På den korta tiden hade tumören växt till en jämförbart stor tennisboll, jag märkte av
förändringen genom att min syn snabbt försvann på vänster öga. Denna förändring
kunde konstateras på ögonkliniken samma vecka som min graviditet kunde bekräftas.
Men det tog fyra månader innan jag fick komma till röntgen. Där syn nedsättningens
orsak direkt kunde konstateras, jag var vid det här laget nästan blind på vänster öga,
jag kunde endast se vissa ljusdagrar.
Med tumören konstaterad var det snabbt till operationsbordet. Ingreppet tog över tio
timmar och det var mer en vad fostret klarade av. Det här är tre år sedan och jag har
lärt mig att både tala och gå efter operationen, många nerver blev kapade som styr
både tal och rörelse. Men tack vare nybildandet av celler kom allt tillbaka
förhållandevis snabbt. Jag har även vid senare tillfälle strålat tumörresten som nu är
ungefär lika stor som en pingisboll. Jag har trots, som det känns, den långa väntan
fortfarande ett visst hopp kvar om att jag inte ska få något återfall. Min syn på vänster
öga, var vid uppvaknandet ur narkosen helt borta men har i dag blivit så pass bra att
jag har ett varsel seende med vilket jag kan uppfatta konturer.169

I gestaltningsförslaget, Cellerna - med sina livstrådar, finns alltså ett explicit
självbiografiskt anslag. Konstnären har själv upplevt att livet kan förändras på
ett drastiskt sätt när något så tillsynes litet, som en celldelning i kroppen, går fel.
Detta lilla fel kan skapa en stor förändring i en människas liv. Behovet av att
berätta, men även att bearbeta och föra dialog, blir utgångspunkten för detta
konstverk.
169

Winterqvist,ÅsaL,Citaturkompletterandetexttilljuryn,angåendeförslaget”CellernaͲMedsina
livstrådar”.

73

Det som kan upplevas som smärtsamt och personligt i Åsa L Winterqvists
berättelse blir på samma gång något allmängiltigt, när det placeras utanför
individens subjektiva erfarenhetsram. När dessa frågor ställs genom det
planerade offentliga konstverket, bär det fram aktuella frågor om vår miljö och
livet i stort till allmänheten.
I intervjun frågade jag Åsa L Winterqvist om vad som sätter igång hennes
idéprocesser och hur hennes arbeten brukar växa fram.170 Konstnären berättar
om att hon dagligen för anteckningar i en skissdagbok och att hon alltid bär den
med sig.
Vill berätta något, har en idé idékänsla… men den är olika varje gång… jag skriver
samma saker om och om igen… skriver för att komma fram till det jag söker efter. Har
en skissdagbok där jag skriver dagens tankar. Man formulerar sig på ett sätt en dag
och på ett annat sätt nästa dag och sedan kan det förändras över tid. … Återkommer
ständigt till skissdagboken och fångar upp något. Jag undersöker ett ämne oftast inom
medicinforskning och dess framsteg.171

Åsa L Winterqvists teman, kretsar ofta kring det självupplevda. För närvarande
letar hon efter uppslag inom medicinforskningen. Den egna situationen driver
henne mot detta tema. Konstnären talar om olika sorters ångest som dels kan
vara helt förlamande men dels också kan generera kraft att arbeta.172 Konstnären
beskriver hur hon lyssnar på dessa ångestkänslor för att känna efter om hon är på
rätt väg i sitt arbete. Det konstnärliga arbetet är tidskrävande berättar Åsa L
Winterqvist. Konstnären menar att det är nödvändigt med pauser i arbetet, för
det är då de nya tankarna visar sig. I denna långsamma process framkommer ett
mönster i arbetet säger konstnären och beskriver sin lust att berätta, men betonar
att det även kan vara frågan om ett behov. Ett behov av att lätta på ”trycket.”173
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Ångesten finns och kan ge kraft men även förlamning, vill undvika ångesten i det
vardagliga livet … kramp är ingen bra ångest … den kan vara fan rent ut sagt … men
kan vändas till ilska som ger ny kraft. Sidovägar… bakomliggande kunskapen behövs
för att känna sig trygg - ångesten ger svar på om jag är fel ute. Lyssnar till den …
söker nya svar.174

I intervjun kommer vi in på en av de klassiska idéerna som finns om konstnärer,
idén om att någon form av ångest är inblandad i behovet av att skapa och att den
även ibland är en förutsättning för arbetet. Att konstnären Åsa L Winterqvist
använder sin konst för att kommunicera råder inget tvivel om, men om det är en
strategi för det egna välbefinnandet eller en uttalad vilja att berätta och att på
sikt föra dialog är svårare att få en fullständig bild av.
… berättarlust men också ett behov att få ur sig något. Det som är bra med detta yrke
är att det inte finns någon exakt struktur. Tack vare detta kan man jobba med vad man
tycker är intressant… ett övergripande tema visar sig i ett längre perspektiv.175

Det strukturlösa intuitiva sökandet efter form och mening är ett annat drag i
konstnärens berättelse.
ESTETISKA ASPEKTER OCH UTFORMNING

Cellerna utförs i betong för att kunna skapa den rätta ytan, ”materialet ger tyngd
till formerna” menar Åsa L Winterqvist. Den minsta cellen kommer att mäta ca
35 cm i diameter och den största cellen ca 80 cm i diameter. Konstnären klargör
i sin text att ett minsta antal objekt eller ”celler” som skall formas bör vara sju
stycken, detta antal är detsamma som det minsta antal celler som fordras för att
cellerna skall börja fungera tillsammans i våra kroppar. Siffran sju är därtill fylld
av symboliska innebörder som flitigt används i olika religioner och kulter båda i
vår kultur och i andra kulturer under lång tid. Att konstnären avser att utföra sju
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stycken celler framgår av konstnärens text och genom intervjun, men i skisserna
visas åtta celler. (figur 7)
Konstverkets taktila dimension är central, det vill säga hur det känns att ta på
objekten. Materialvalet är följaktligen avgörande ”det taktila och funktionen”
säger konstnären.176 Åsa L Winterqvist eftersträvar i sin gestaltning att efterlikna
våra cellers utseende i uppförstorad form. På objektens yta kommer konstnären
att pränta in textrader som blir synliga endast när det är mörkt. Orden skrivs med
en specialfärg som har förmåga att laddas av ljus.177 I texten som Åsa L
Winterqvist bilagt sina skisser, ges exempel på textfragment som är avsedda att
visa sig i mörkret.178 Följande meningar är exempel på text som konstnären har
för avsikt att skriva i ytan på objekten.
· Med sina böljande former, var de förrädiska, lockande.
· Jag vill att du ska veta vem som ger sin nästa näring.
· Vilka snyltar på vilka.
· Deras gemensamma liv för oss.
· Mörkret gav dem en falsk trygghet, där de trodde att de inte kundes ses
för ögon, men man såg dem redan från långt håll.179

Att orden endast syns under natten blir symboliskt i den meningen att, när vi
plötsligt råkar ut för, som i Åsa L Winterqvists fall, felaktiga celldelningar i
kroppen, sker denna process i det dolda och helt oväntat visar sig i samband med
en hälsoundersökning eller liknande. Plötsligt synliggörs ”i mörkret” hur
kroppens tillstånd spelar tryggheten och livet ett spratt.180
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PLATSEN OCH PLACERINGEN

Installationen Cellerna - med sina livstrådar placeras femtio till hundra meter
från själva leden, i ett skogsparti. Via en liten stig kommer besökarna att kunna
ta sig ända fram till konstverket. Om man befinner sig på leden nattetid eller den
mörka delen av året, kan man ana att någonting grönt lyser inne i skogen. Det
skogsparti som konstnären valt ligger geografiskt ganska nära Pfizers
läkemedelsindustri i Strängnäs. Platsen innefattar den brytning mellan
landsbygd och stad som ofta inrymmer industriområden. Denna specifika skog,
är ett stycke vattennära skogsmark som ligger mellan Mälarens strand och
fabriksområdet i Strängnäs. Här kan man på våren mötas av ett hav av vitsippor,
som står i stark kontrast till den doft som kommer från industrierna. Naturen i
detta område är ett väl omskött strandnära skogsparti, där ingen slyskog tillåtits
breda ut sig, vitsippor har därför kunnat sprida sig under de stora ekarna.
För att leda människor ända fram till platsen har Åsa L Winterqvist skrivit en
liten saga som hör till gestaltningsförslaget. Sagan är skriven i syfte att leda
besökarna fram till just den här glänta i skogen, fram till Cellerna - med sina
livstrådar. Sagan kommer att finnas tryckt på en skylt intill cykelleden, invid
stigens början.
KOMPLETTERANDE KOMPETENSER

Åsa L Winterqvist har inte samverkat med någon av projektets natur- och
kulturvetare utan endast deltagit i den allmänna inventeringen av projektområdet
och i projektets olika utbildningsmoment. I diskussionen mellan de deltagande
konstnärerna har emellertid valet av placering av verket uppstått. Vid en
diskussion om gestaltningsförslagets innebörd och hur besökarna kan uppfatta
mötet med dessa monumentala celler, kläcktes idén att placera cellerna invid
läkemedelsindustrin.
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TEKNIK FÖR PRESENTATION - PROJEKTETS INVERKAN

Åsa L Winterqvist har haft nytta av möjligheten att använda 3D-visualisering i
sin redovisning som ett komplement till de inlämnade modellerna. Att kunna
visa cellernas utseende i vald miljö och att ha möjlighet att rendera en natt- och
en dagversion har bistått henne både i skissframställningen och troligen också i
idéarbetet. (se figur 7 och 8) Möjligheten att visa juryn hur hon tänkt sig de
självlysande textfragmentens utseende nattetid, har förtydligat hennes idé inför
beställaren. Konstnären hade därutöver i sin presentation ett litet tittskåp med en
modell i som visade hur den uppladdningsbara färgen visar sig i ytan på ett
objekt när det är mörkt. I Åsa L Winterqvists text anges att betongens yta och
den laddningsbara texten skall förseglas med en tålig transparant lack
exempelvis en billack.181 Denna förseglingsmetod kan komma att ändras under
genomförandet i full skala, eftersom motstånd från beställaren för att införa icke
miljögodkända material i naturen finns.
JURYN OM ”CELLERNA - MED SINA LIVSTRÅDAR”

Juryn ansåg att Åsa L Winterqvist gjorde en mycket stark, intressant och tydlig
muntlig presentation. Juryn uppskattade vidare att konstnären inkommit med en
kompletterande text angående den personliga erfarenhet som ligger till grund för
förslaget. En längre diskussion uppstod kring denna text, som gjorde det tydlig
för juryn att det fanns en personlig erfarenhet bakom valet av tema. Beslutet att
vara tydlig med det självupplevda, förmodar jag har gagnat Åsa L Winterqvist
när juryn skulle fatta beslut i frågan om vilka förslag som skulle gynnas.
Om gestaltningsförslaget Cellerna - med sina livstrådar uttryckte sig juryn
sammanfattningsvis på följande sätt, ”intressant men fungerar det rent tekniskt”
och ”hur är det med skalan, är det för smått, är förslaget skalbart?“182 Storleken
är viktig för hur detta gestaltningsförslag uppfattas, resonerades juryn.183
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”Att uttrycket varierar under dygnet är en kul idé, den gröna färgen är väldigt
fin” och det är spännande med den “självlysande färgen på natten” men fungerar
det i praktiken ifrågasatte juryn?184 ”Cellernas historia” och utveckling av
kunskapen inom detta område är angelägen ”tematiken är avgörande” menade
juryn. Det är “viktigt att hälsofrågan lyfts fram” till diskussion ansåg juryn
vidare. Vad det gäller placeringen kan förslaget mycket väl tillhöra en annan
miljö än den anvisade hävdade juryn. I resonemanget om hur detta förslag skulle
rankas framkom i diskussionen risker med förslaget (risk att fastna och snubbla,
människa eller djur) i nuvarande utförande. Juryn formulerade följaktligen
villkor inför realiserandet i full skala. Man ville gärna se detta förslag
förverkligat, men med villkoret att ta bort spröten.185 Cellerna - med sina
livstrådar, placerades i grupp 2.
ANALYS OCH TOLKNING

Anslaget i gestaltningsförslaget, Cellerna - med sina livstrådar, sammanfaller
med konstnärens privata strategier för sitt eget välbefinnande, det egna behovet
att berätta. Åsa L Winterqvist har med sin extra text till juryn skildrat sin egen
sjukdomshistoria och förmått juryn att stanna upp ytterligare och diskutera
hennes gestsaltningsförslag. Konstnären gjorde därtill en stark muntlig
presentation av det tänkta konstverket.
I såväl intervjumaterialet som i den extra textbilagan framgår att Åsa L
Winterqvist hade en mycket stark önskan att få igenom något av alla de
gestaltningsförslag hon arbetat med under projektets gång. Konstnären har
utvecklat strategier för detta och redovisar ett flertal gestaltningsförslag i hopp
om att bli antagen med något av dessa. I intervjun talar Åsa L Winterqvist helt
öppet om detta som en strategi och beskriver vilka behov som påverkat
utvecklandet av den. Nedan följer ett utdrag ur intervjun som belyser detta.
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… från början hade jag kanske tio olika projekt på gång, på gott och ont, det har varit
ett sätt att jobba med det här… kanske är det något förslag som juryn skulle falla för.
Anledningen till att jag valde att redovisa fyra av dessa var ”det sinnliga” som var det
gemensamma övergripande.186

Som citatet också visar har det rört sig om fler förslag än de fyra som konstnären
presenterat för juryn, det gemensamma för de förslag konstnären valde att visa
var ”det sinnliga”. Vilket jag förmodar refererar till de mjuka formerna. I
gestaltningsförslaget, Cellerna - med sina livstrådar, blir temat konst och hälsa
berört dels genom konstnärens egen beskrivning av sitt behov av att förmedla
och bearbeta den egna situationen, sin egen erfarenhet av sjukdom och dels en
utgångspunkt för diskussion om frågor som rör dessa samband. Därtill utgör
placeringen av konstverket intill Pfizers läkemedelsindustri en metadimension
som representerar dessa frågor. Vad behövs för att läka? Vilka möjligheter finns
och vad är allmänt känt och accepterat? Närheten till läkemedelsindustrin pekar
således på den medicinska möjligheten samtidigt som verket är placerat så att
det uppmuntrar till rörelse (promenader) som ju leder till att den promenerande
möter ett konstverk som ställer frågor. Ergo konst, natur och rörelse i läkande
processer.187 Jag förutsätter att konstnärens val av placering, kommer att stärka
konstverkets förmåga att berätta. Samtidigt som verket kan tillföra dialog kring
betydelsefulla frågor mellan människor och i samhället i stort.
Med stöd av renderade skisser från 3D-modellerade objekt tydliggjordes inför
juryn hur gestaltningen ändrar uttryck när det blir mörkt och hur texten som
meddelar oro visar sig. Man såg också genom 3D-skisserna livstrådarna,
”spröten”, som juryn ansåg vara farliga för djur och människor och därmed
uppmanade konstnären att ta bort. Att 3D-skisserna visade åtta celler och inte
sju som konstnären muntligen och i den bilagda texten förespråkat, noterade inte
juryn. Genom konstverket lyfts hälsofrågan fram och det självutlämnande
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anslaget kan möjligen vara skrämmande, men det är många människor som bär
på tankar om den egna hälsan.
Valet av plats har, som tidigare beskrivits, skett i samverkan med några av de
andra konstnärerna i gruppen. Jag anser att betydelsen av detta verk artikuleras i
och med valet av just plats.
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Figur7.3DͲskiss,dagrenderingavgestaltningsförslaget”Cellernamedsinalivstrådar”avÅsaL
Winterqvist.



Figur8.3DͲskiss,nattrenderingavgestaltningsförslaget”Cellernamedsinalivstrådar”avÅsaL
Winterqvist.Bildenvisarhurdenuppladdningsbarafärgen(textfragmenten)ärtänktattlysai
mörkret.
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KaarinBondeJensen
DesignochKonsthantverksHögskolan,Helsingfors
Silversmide/Smyckesdesign

BÄNK FÖR TROFASTA
Ett gestaltningsförslag av Kaarin Bonde Jensen.

BUDSKAP OCH BERÄTTELSE

Gestaltningsförslaget, Bänk för trofasta, visualiserar ett murat objekt i tegelsten,
som liknar en del av en mur men är tänkt att vara en sittplats. (figur 9) Med hjälp
av skisser, modell och text visar konstnären sina materialval och sina
associationer. Objektet är laddat med budskap och Kaarin Bonde Jensen
beskriver i sin text tillhörande förslaget att hon har fått inspiration från 1600-tals
måleri ”porträtt av par med hund.”188 Konstnären hänvisar inte till något
specifikt konstverk i sin text, utan beskriver i allmänna ordalag bakgrunden till
sin idé och vad som inspirerat henne. Kaarin Bonde Jensen berättar att hunden
ska symbolisera trofasthet och att så också var fallet under 1600-talet.189
Konstnären menar att det ofta förekom en hund tillsammans med avporträtterade
par under denna tid.190
Kaarin Bonde Jensens gestaltningsförslag refererar till konsthistorien, med
hänvisningar till äldre porträttmåleri.191 Tolkningsmöjligheter med referenser till
äldre traditioner av porträttmåleriet kan överföras i konstnärens intention att
188
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inspirera nygifta par att ta sitt bröllopsfoto här. Därför har hon framställt en
turkos

bakgrundsfärg
192

avfotograferade.

som

hon

menar

höjer

ansiktes

färg

på

de

Jag föreställer mig att det kan uppstå ny konst i konsten då

möjligheten står besökaren fritt att använda konstverket i syfte att ta sitt eget
porträtt
Kaarin Bonde Jensen beskriver att hon inte har för avsikt att gestalta någon
specifik hundras i sitt konstverk, utan påpekar i sin text att det kommer att vara
en hund i allmänhet, som får bli symbol för just trofasthet.193 Trofasthet eller
synonymer till detta begrepp, exempelvis solidaritet och lojalitet är begrepp som
alltid är lika aktuella och som ständigt är i behov av tas upp till diskussion och
därmed påminna om vad de betyder och vilken ställning dessa har i vår tid.
ESTETISKA ASPEKTER OCH UTFORMNING

Bänkens valvform (figur 10) är planerad att realiseras av lokal lera och ”räddat
tegel” från Sundby Tegelbruk.194 Avsikten är att uppmärksamma platsens
tegelbrukshistoria och de traditionella murningsteknikerna. Bänken ska byggas
av tegelsten direkt på den för konstverket avsedda platsen. På ett fundament av
betong som är nersänkt i marken muras den upp. Därmed syns endast murarna
och bänken ”växer” upp ur platsen. Tegelstenarna till valvformen (på baksidan
av objektet) kommer Karin Bonde Jensen delvis att tillverka för hand, också de
av lera hämtad från området. Till detta arbete behöver konstnären konstruera
formar på gammalt sätt så att hon kan slå teglet.195 Bränning av teglet kommer
att ske i Hälleforsnäs där konstnären Kaarin Bonde Jensen har sin ateljé. Hunden
som i skissen är reducerad till ett hundhuvud modelleras och gjuts i brons samt
monteras på bänkens högra sida och kröner därmed en armstödsliknande del av
bänken. Knopparna allra högst upp på ryggstödet ska vara av gjutjärn och bildar
192
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ett ståtligt avslut uppåt, gjutningen av dessa sker också i Hälleforsnäs på bruket
där ett flertal konstnärer och hantverkare har sina verkstäder. Det turkosa
färgområdet består av pigmenterad puts, konstnären utför pigmentblandningen
och gör färg- och putsprover själv. Den turkosa nyansen som valts anser
konstnären särskilt kunna höja hudens färg och på så sätt ”smickra” vid
porträttfotografering.196
Kaarin

Bonde

Jensen

påpekar

i

slutet

av

sin

text

tillhörande

gestaltningsförslaget, att materialkostnaderna vid ett eventuellt genomförande
inte är höga. Tegelsten är ett tämligen billigt material säger konstnären. Det som
kostar mest är att gjuta brons och järn, men formerna är relativt små och inte
heller de utgör någon hög kostnad konstaterar konstnären.197 Kaarin Bonde
Jensen bedömer arbetets totala tidsåtgång till mellan tre till sex månaders
heltidsarbete.198
PLATSEN OCH PLACERINGEN

Placeringen av gestaltningen Bänk för trofasta är central för tolkningen av
konstverket. Av den orsaken vill Kaarin Bonde Jensens placera sitt verk inom
fastigheten Toresunds Sundby 1:1 i nära anslutning till den plats där tegelbruket
en gång låg.199 Viljan att kommentera plastens brukshistoria är tydlig samtidigt
som valet av plats, så som platsen ser ut idag i det nyexploaterade strandnära
villaområdet, indirekt förtydligar konstnärens vilja att visa fram och påminna
om platsens kultur just under tegelbrukens storhetstid. Ännu lever några av de
arbetare som slog teglet här, men minnet tunnas ut och snart har villaområdets
karaktär fullständigt tagit över bilden av platsen.
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KOMPLETTERANDE KOMPETENSER

Ett perspektiv för undersökningarna av projektområdet inom Projekt Konstpaus
var det som förmedlades av projektets kulturolog, Galina Yeudakimschykova
och hennes inventering av projektområdet.

200

I texten, En kulturhistorikers

perspektiv - lera är ett levande material, beskrivs lerans och brukens betydelse
för trakten.201 Inventeringen av området resulterade i betraktelser av platsernas
historia som sedan överfördes mellan deltagarna i Projekt Konstpaus. Inom
fastigheten Toresund - Sundby 1:1 finns flera skikt av historia från forntid till
nutid. Tegelbruket i Toresunds Sundby hade sin storhetstid från tidigt 1800-tal
fram till 1970 då bruket lades ner. ”Ett historiskt industriområde har omvandlats
till ett villaområde, ett kulturhistoriskt skifte har skett.”202 Utgångspunkten för
Kaarin Bonde Jensens gestaltningsförslag, Bänk för trofasta, finns i just detta
historiska skikt.
TEKNIK FÖR PRESENTATION - PROJEKTETS INVERKAN

Kaarin Bonde Jensen har presenterat sitt förslag till gestaltning genom
traditionella skisser, skalmodeller och text. Konstnären gick, som en del av
fortbildningen som erbjöds inom Projekt Konstpaus, en datorkurs med eposthantering och grundläggande kurs i skrivprogrammet Microsoft Word. I det
inlämnade textdokumentet finns konstnärens skisser infogade i dokumentet,
efter att dessa fotograferats och scannats in. De inskannade skisserna består av
teckningar utförda med blyerts och krita på vitt spännpapp. (figur 9,10)
JURYN OM ”BÄNK FÖR TROFASTA” 

Kaarin Bonde Jensens muntliga framställning upplevdes av jurymedlemmarna
som, ”glad och levande.”203 Man ansåg dock att konstnären borde ha arbetat
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fram ett mindre antal förslag, samt koncentrerat sig mer på fördjupningen av
dessa. Juryn tyckte också att helhetsintrycket var splittrat och ansåg att ”bänken”
var det intressantaste förslaget av de förslag som konstnären presenterat, därmed
koncentrerade juryn sin bedömning till detta förslag.
”Bänk för trofasta har en intressant anknytning till lokala traditioner inom
projektområdet” och ansluter på ett naturligt sätt till tegeltillverkningen som
numera är nerlagd i trakten. Juryn menade att det eventuellt kan komma att bli
ett ”tillfälle för ett samarbete med pensionerad murare från orten ” och på så sätt
lyfta fram kunskap som annars kan gå förlorad i takt med att dessa hantverkare
går ur tiden.204 Flera av konstnärerna har inkommit med tävlingsbidrag
innefattande sittplatser av olika slag, detta förslag ansåg dock juryn vara det
starkaste av dessa. Främst för att juryn tog fasta på kopplingen med tegelbruket
och den anknytande placeringen av verket. Kopplingen till äldre porträttkonst
som Kaarin Bonde Jensen ville förmedla, kommenterade aldrig juryn i sin
diskussion. Men juryn menade att ”det går att arbeta vidare ytterligare med att
fördjupa anknytningen till tegelbrukshistorien.205 Gestaltningsförslaget, Bänk för
trofasta, placerades i grupp 2.
ANALYS OCH TOLKNING

Gestaltningsförslaget Bänk för trofasta framhåller hantverkstraditionernas
möjligheter och betydelse. Kaarin Bonde Jensen förhållningssätt i sitt
konstnärliga arbete utgår från det hantverksmässiga. Denna utgångspunkt har
troligen utvecklats genom hennes silversmidesarbeten, där materialens
egenskaper och formen går hand i hand med uttrycket. Gällande konstnärens
utveckling av gestaltningsförslaget till Konstpausleden menar jag att just
silversmidesbakgrunden haft betydelse för alternativet att gestalta om och med
tegel. Konstnärens intresse för och omsorg om det hantverksmässiga
genomförandet är centralt i detta förslag.
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Genom att också använda gamla murnings- och tegelframställningstekniker
vid själva byggandet av konstverket skapas tillfälle för kommunikation direkt
och indirekt. Därmed gestaltas också historian om teglet i Sundbyområdet. I
förlängningen kan eventuellt också information och berättelser om människorna
som arbetade på denna plats under 1800- och 1900-talen komma att återupplivas
liksom kunskapen om de tillverkningstekniker som användes vid denna tid.
Konstverket kan användas pedagogiskt för att påminna nuvarande och
kommande generationer om denna epok. Att konstnären också valt just den plats
som tegelbruket en gång låg på, förtydligar idén och gör konstverket till ett
potentiellt minnesmärke.
I gestaltningsförslaget, Bänk för trofasta, ingår ett hundhuvud i
kompositionen. Konstnären önskar att betraktare skall kunna tyda detta som en
symbol för trofasthet och hänvisar till ett äldre måleri, där hunden haft denna
betydelse. Eftersom inte hela hunden finns med utan endast huvudet, så uppstår
en tvetydighet i den valda symbolen. Uttrycket “att bära hundhuvudet” i
betydelsen att vara bära skuld för något eller vara beskylld för något blir också
en möjlig tankeanknytning. Uttrycket “att bära hundhuvudet” anses komma från
lågtyskan och används allmänt analogt med uttrycket syndabock.206 Att vara
bildligt försedd med hundhuvud, betyder ungefär att inte vara bättre än en
föraktad hund. Detta ställer till det om man betänker konstnärens uppslag att låta
”nygifta par ta sitt bröllopsfoto här.”207 Den andra komponenten som syftar till
att uppmuntra till porträttfotografering är den turkosa färgnyans som konstnären
valt. Den valda färgnyansen anser konstnären kunna höja ansiktsfärgen på de
avfotograferade människorna, intressant är att Tandbergs dragit samma slutsats
när de valt bakgrundsfärg för sitt videokonferenssystem.208
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SynnövePohjolaJensen
Konstfack
Bildkonstnär,textilkonst

ASSIMILERAD
Ett gestaltningsförslag av Synnöve Pohjola Jensen.

BUDSKAP OCH BERÄTTELSE

Gestaltningsförslaget, Assimilerad, visar ett möblemang som är överväxt av
mossa. (figur 11) Ett runt bord med tre stolar placerat i skogen, beskrivet genom
skisser, text och modell. Synnöve Pohjola Jensen talar tydligt om varför hon vill
göra detta konstverk till Konstpausleden sin text tillhörande tävlingsbidraget.
Konstnärens syfte med gestaltningen är att väcka tankar om förhållandet
människa och natur.209 I intervjun berättar Synnöve Pohjola Jensen också om
idén och processen som uppstod väldigt tidigt i Projekt Konstpaus men som
utvecklades och förfinades efterhand.
Jag började med en soffa, som skulle sjunka ned i marken som … men den var väl
också mossövertäckt… så det var nog det första förslaget jag hade, men det var väl
själva idén att någonting var övertäckt med mossa… var väl den första idén som jag
fick tidigt, väldigt tidigt.210

Lite längre fram i intervjun skildrar Synnöve Pohjola Jensen de diskussioner
som uppstod i konstnärsgruppen kring hennes valda arbetstema. 211 Bland annat
berättar Synnöve Pohjola Jensen om ett samtal med konstnären Ann Sidén om
hur de i skogen, under inventeringen, hittat grunder där någon har bott och sett
hur platsen har förändrats i och med att naturen växt in i den gamla grunden och
återtagit sin plats.

209
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Idén är ju en… som Ann och jag pratat om att det här med att man hittar grunder efter
där någon har bott, man går i skogen och ser att där är en grund och där är en mur och
här ser man skorstenen har varit … att det är så otroligt fascinerande, att man ser att
mänskligt liv… det växer upp tre stora granar liksom där huset har stått. Och sen ser
man jaha, granarna är ungefär sjuttio år, gud det var längesen det var ett hus här. Och
man hittar alltid flaskor och kannor, det beror på hur gammalt huset är.212
[--]
Redan när jag var liten så gick jag in mycket i gamla hus… och tittade runt.
Övergivna hus?
Ja, övergivna hus alltså jag var intresserad av det här med förfall och mänsklig närvaro
och så just det att när naturen börjat ta över.213

På ett personligt plan uttrycker konstnären det trösterika i att naturen tar tillbaka
och återställer, när vi människor förändrat och påverkat genom exempelvis
byggen och avverkning. Konstnären pekar på en den balans och den tröst,
kraften i naturens egen förmåga att läka ger, något som konstverket
”Assimilerad” kan komma att förmedla.
Även om det är sorgligt när någon lämnar ett, ett hus blir rivet, ett hus brinner ner så
blir det ändå någonting som kommer efter. Det är nog ett sätt att trösta mig själv i…
allt är förgängligt men ändå inte.214

Indirekt kan budskapet tolkas som en uppmaning till människor att ta vara på
naturens läkande kraft eller som en spegling av vår egen förmåga att i samklang
med naturen läka. Konstnären diskuterar förutom detta tankar om kretslopp
genom sitt förslag till gestaltning.
ESTETISKA ASPEKTER OCH UTFORMNING

Ett dukat bord med tre stolar överväxta av mossa, placeras i skogen bland granar
och stenar. Möblemanget är helt överväxt av mossa, på bordet finns muggar, en
kanna, ett fat med bullar och något som liknar en tårta. (figur 11) Bordet är runt
212
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och verkar täckt med en duk som når till marken. Tre stolar med höga ryggar är
placerade, halvt inskjutna, intill bordet och ger intrycket av att det sitter folk där
som inte syns. Det pågår en fikastund.
Jag valde just… jag valde ett fikabord, för det är så mycket i vår kultur just som är
fika… mycket löser sig under fikat. Man pratat och lär känna varandra vid fikat… och
så vidare.
[--]
Det är något som jag hört faktiskt, att det är en typisk svensk företeelse … det här med
fikapauser.… det är just därför jag valde ett runt bord.

De överväxta möblerna står på mossig mark och ytan smälter in i miljön, men
inte formen. Möblerna gjuts i betong och mossa etableras på möblerna. För att få
ett bra fäste för mossan i betongen, så används en retarder i gjutningen.215
Betongen härdar inte närmast formen/ytan och gruset som finns i betongen
friläggs och ytan blir skrovlig så att annat material lättare fäster i ytan. Efter det
att betonggjutningen är genomförd kommer möblerna att flyttas till lämplig
plats, troligen konstnärens egen trädgård, för mossanläggning. Mossan på
möblerna behöver ordentligt med tid för att etablera sig. Den måste hållas
ständigt fuktig och kommer därför att ha sin plats i ett tillfälligt platsbyggt
växthus. Därefter kommer objektet att flyttas i delar till den avsedda platsen i
skogen. Synnöve Pohjola Jensen vill få möblerna införlivade i och uppslukade
av skogen, mossan skall vara ett tätt hölje över möblerna. Mossans textila
karaktär dominerar intrycket av objektet, betongen är underordnad och endast
till för konstverkets konstruktion.
PLATSEN OCH PLACERINGEN

Den valda platsen för gestaltningen, Assimilerad, ligger en bit ifrån själva leden
i ett parti skog som har en undervegetation av mossa och huvudsakligen består
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av raka höga tallar. Karaktären är en sagoskog med ett tyst monumentalt uttryck,
en känsla av naturlig katedral. Synnöve Pohjola Jensen beskiver platsens
karaktär noga i ord och genom 3D-visualisering (figur 11) utan att ha valt en
exakt plats. En ungefärlig geografisk position för verkets placering har
konstnären ringat in i ett tämligen orört, men välskött skogsparti beläget vid
någon av ägorna mellan Stenfasta och Stallarholmen. Synnöve Pohjola Jensen
vill att besökarna lämnar den formella leden och tar sig via en upptrampad stig
in i detta naturens rum, för att upptäcka de assimilerade objekten.
KOMPLETTERANDE KOMPETENSER

Synnöve Pohjola Jensen har i sitt arbete med gestaltningsförslaget Assimilerad,
varit i behov av fördjupade kunskaper inom två områden, det ena är en ökad
förståelse för mossor och hur de växer och trivs, det andra är en djupare
förståelse för naturens läkande kraft.
För att kunna hantera och förstå materialet dvs. mossan i kombination med
betong har Synnöve Pohjola Jensen tagit kontakt med en kryptogambotaniker.
Mossa

kräver

en

sur

miljö

och

betongen

är

basisk.

Konstnären

rekommenderades att plantera cypressflätmossa (Hypnum cupressiforme, på
latin) som är en mycket vanlig sort och växer villigt på alla typer av underlag.
Sorten är allmänt förekommande i hela Sverige. För att få mossan att fästa på
betongen har konstnären blivit instruerad att bestryka betongytorna med filmjölk
för att få en sur miljö och därefter fästa mossan. Sedan täcks objekten in med
plast så att mossan hålls fuktig. Synnöve Pohjola Jensen har prövat den
rekommenderade metoden, men hittat en annan lösning, som har visat sig vara
bättre. Den består i att bestryka den gjutna betongen med ett tunt lager lös
betong. I den lösa betongen fästs det understa lagret av mossa, mossan sitter fast
efter det att betongen brunnit dvs. övergått till fast form. För att ge mossan den
sura miljö som krävs och därtill näring, vattnas mossan regelbundet med
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vattenutspädd filmjölk och förvaras i växthus under ett par månader. Konstnären
utförde experiment med båda metoderna och utvärderade resultaten. (figur 12)
För att förkovra sig kring frågor gällande förhållandet människa och natur har
Synnöve Pohjola Jensen inhämtat kunskap genom läsning av forskning som
berör området. Hon ställde frågan ”varför läker naturen människor och vad är
det i naturen som gör att människor mår bra?”216 Konstnären sammanfattar sitt
sökande i texten Naturen i människans historia, en del av kursmomentet Konst,
natur och rörelse i läkandeprocesser inom Projekt Konstpaus.217 På följande sätt
formulera konstnären några av sina nya insikter.
Vad som påverkar oss positivt i naturen, är enligt forskarparet Kaplans, att människan
har två typer av uppmärksamhet, den riktade och den spontana. Den spontana
uppmärksamheten används när vi vistas i naturen och upplever himlen, skogen eller
havet, den kräver ingen energi, psyket får vila och vi får ny kraft. Den riktade
uppmärksamheten använder vi oss av när vi koncentrerar oss, vid till exempel
arbetsuppgifter, vi stänger ute andra intryck och fokuserar oss på en viss uppgift,
vilket tar mycket energi. Använder man den riktade uppmärksamheten i för stor
utsträckning överanstränger man sig och blir psykiskt utmattad. På grund av dessa
funktioner hos människan gör också dagens samhälle att vi blir stressade.218

Gestaltningen Assimilerad tillför naturen ett objekt som till sin natur är så
lågmält att den inte kräver en så kallad riktad uppmärksamhet av betraktaren,
därmed kan gestaltningen i samklang med naturen verka energigivande och ge
kraft.
TEKNIK FÖR PRESENTATION - PROJEKTETS INVERKAN



Synnöve Pohjola Jensen har använda sig av 3D-skisser i sin presentation. Den
renderade bilden (figur 11) fungerade som ett stöd till tolkningen av de
traditionella skalmodellerna. Bilden fanns också med i det kompendium
216
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konstnären lämnade till juryn. Således har bilden utgjort stöd för minnet åt
jurymedlemmarna mellan de två sammanträdestillfällen som juryn hade. Den
renderade bilden visar på ett trovärdigt sätt hur hennes idé kan komma att
fungera i verkligheten. 3D-skissen ger också information om vilken naturtyp
konstnären vill se i närmast anslutning till sin gestaltning, samt indikerar
storleksförhållanden och redovisar formspråk. En av 3D-skissens möjligheter är
just att skapa texturer, dvs. klä in objekt i material och på så sätt skapa en
trovärdig illusion om förhållanden i bilden (i den tänkta verkligheten). I detta
fall blir naturtypen kring konstverket illustrerad, med mossbeklädda stenar och
mark samt högväxta raka stammar.
JURYN OM “ASSIMILERAD”

Assimilerad, ”är ett säreget och sagolikt, men samtidigt ett fint och genomtänkt
gestaltningsförslag” ansåg juryn.219 ”Ett vackert och poetiskt förslag” som är
”enkelt att genomföra i den tänkta miljön” resonerade juryn vidare. Konstnären
Synnöve Pohjola Jensen höll dessutom en ”härlig” muntlig presentation till stöd
för sina skisser och modeller, menade juryn. Skalmodellen med komplement av
3D-skisser gav juryn en klar bild av konstverket i samspel med naturen. ”Idén
griper tag i barnet inom oss, skogen väntar på oss med sin magi och berättelse”
uttryckte juryn.220 Vidare ansåg juryn att det råder en behaglig känsla över
förslaget. Mossmöblerna är inbjudande men hemliga, ”inspiration för barn som
kan föra tankarna till tomtar och troll, kanske Elsa Beskows sagovärld.”
”Naturen tar tillbaka från staden, från människan” associerade juryn
ytterligare.221 Mina tankar förs till ”väntrummet” i naturen, yttrade en av
jurymedlemmarna. Resumén av hur juryn uppfattat förslaget är fullt av
tankeanknytningar till förslagets innersta essens. Det visar sig dels i
förstärkningar av innebörder som konstnären själv förmedlat, samt nya och
219

Citatur,JurynskommentarerpågestaltningsförslagetAssimilerad”,2007.
LjudupptagningfrånSynnövePohjolaJensensmuntligaredovisningvidjurybedömningstillfället,29maj
2007.
221
Citatur,JurynskommentarerpågestaltningsförslagetAssimilerad”,2007.
220

96

personliga associationer ifrån medlemmar ur juryn. 3D-skisserna med sin
naturtrogna karaktär har haft betydelse för juryns möjlighet att föreställa sig
detta konstverk. Att gestaltningsförslaget Assimilerad blev inplacerat i grupp 1
uppstod aldrig något meningsutbyte kring.
ANALYS OCH TOLKNING

Konstnärens önskan att ”värna naturen” är vad gestaltningsförslaget Assimilerad
ytterst handlar om.222 Att hitta balansen mellan människors påverkan och
miljöns förmåga att återhämta sig är viktiga frågor för konstnären Synnöve
Pohjola Jensen, som också visar sig genom detta gestaltningsföreslag. Denna
önskan att hitta balans och förstå samband hör samman med, säger konstnären,
att hon ”inte på något sätt är en stadsmänniska och definitivt ingen
storstadsmänniska” utan snarare ängslas av det urbana.223 Härnäst ett citat som
belyser just detta.
När jag kommer till en storstad så försöker jag liksom hitta närmsta vägen ut, till
skogen. Och så tänker jag… hur kan det ha sett ut när det varit skog här… och så hör
man folk som pratar om New York
[--]
Jag tar parti för naturen, på något sätt! 224

Fascinationen kring det bortglömda och av spår av mänsklig närvaro, samt det
faktum att naturen tycks segra verkar vara centralt för Synnöve Pohjola Jensens
skapande, liksom det är koncentrerat i detta verk. Konstnären uppehåller sig
kring teman som rör relationen människa och natur, vad vi gör med vår miljö
och hur vi skall hantera de ingrepp i miljön människan utfört. En ytterligare
tolkning, som jag ser det, är diskussionsunderlag för frågor om integration och
mångfald. I vilken grad förmår eller önskar människor att assimilera sig med
nya kulturer, platser och fenomen, har varit frågor som flera gånger under
222

UrintervjumedSynnövePohjolaJensen.
Ibid.
Ibid.

223
224

97

Projekt Konstpaus gång på olika sätt diskuterats. Kort sagt diskuterar
konstverket flera dimensioner av hållbarhetsbegreppet.
Visualisering i 3D har varit till stöd som ett komplement vid
skissredovisningen. De mossbeklädda objekten infogade i sin tänkta miljö
övertygade. Proportioner och vald naturtyp tydliggjordes genom dessa skisser.
Tillsammans med konstnärens redovisning som juryn upplevde som en ”härlig”
muntlig presentation fick juryn god inblick i vad konstnären ville förmedla. Det
framgår också av texten tillhörande gestaltningsförslaget att konstnären tagit
hjälp av experter exempelvis i samband med att konstnären skulle finna en bra
metod för att etablera mossa på betongen. Helheten som konstnären förmedlade
var gedigen, såväl som poetisk och eftertänksamt på en och samma gång.
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TommyAdelholt
Lärlingsutbildad,
JPLarsson,NordiskaMuseet
Bildkonstnär,förgyllare

KLUVNA STENAR
Ett gestaltningsförslag av Tommy Adelholt

BUDSKAP OCH BERÄTTELSE

Gestaltningsförslaget Kluvna stenar föreställer ett antal stora naturligt rundade
granitstenar varav en, den största, är kluven på mitten och belagd med bladguld
på de kluvna ytorna. (figur 13) Guldet skulle bli, i symbolisk mening, den
förbindande länken till Strängnäs stift och stadens historia, medan stenen i dess
ickeförädlade form utgör relation till varifrån våra material till byggandet av
samhällen kommer ifrån. Strängnäs är en stad med anor ända från vikingatiden
och utgjorde handelscentrum med sitt gynnsamma läge intill Mälarens strand.
Redan på 1100 talet blev staden även ett centrum för den kyrkliga makten då
staden blev biskopssäte. Högst uppe på berget i staden, byggdes Domkyrkan år
1260 som sedan togs i bruk år 1280, samma år som Strängnäs fick sina
stadsrättigheter. Därmed är Strängnäs en av Sveriges äldsta städer. Genom
förslaget Kluvna stenar vill Tommy Adelholt lyfta platsens långa historia.
ESTETISKA ASPEKTER OCH UTFORMNING

Utgångspunkten i Tommy Adelholts gestaltningsförslag ligger alltså i kontrasten
mellan det förfinade förgyllarhantverket och den råa stenen. Konstnären
kommer att klyva granitstenar med en vikt om mellan fem och sex ton. Stenarna
har kommit upp ur jorden i samband med exploateringen av bostadsområdet i
Sundby strand.
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Tommy Adelholt är förgyllare med en lång gedigen erfarenhet från
restaureringsarbeten i miljöer där varje detalj är förädlad, därför uppstod lust att
kombinera det råa och naturliga i stenen, med det sofistikerade bladguldet.
Genomförandet av gestaltningen ”Kluvna stenar” planerar konstnären att
utföra i flera etapper där en pedagogisk del är ett av inslagen. Konstnären
kommer att hålla en kurs för övriga medverkande konstnärer inom Projekt
Konstpaus i syfte att föra kunskap och intresse för bladguld vidare, samt att visa
på de egenskaper och möjligheter som materialet besitter.225 Vädret är en viktig
faktor för när de olika planerade momenten kan utföras. Anläggningen av
bladguldet på stenytorna kräver ett varmt, torrt och vindstilla väder.
Stenklyvningen är inte lika känslig men frostfria nätter är nödvändigt, så att
klyvningen sker som planerat och inga tjälsprängningar uppstår, dvs. när vatten
tränger ner i sprickbildningar eller porer i stenen och sedan fryser till is. Detta
skapar oönskade spänningar i materialet och medför risk att stenen klyvs på fel
ställe. Konstnären räknar med att få bygga en inplastad provisorisk arbetsplats
invid de stenar som skall klyvas och förgyllas. En möjlighet att följa de olika
momenten ges de förbipasserande som redan under våren 2008 börjat bruka
leden. (figur 14) Tommy Adelholt är en konstnär som är van vid att förevisa sitt
kunnande inför publik eftersom han vanligtvis har sin verksamhet inom
Museiområdet, Rademachersmedjorna i Eskilstuna. Ett publikt åtagande ingår i
de kontrakt som konstnärer och konsthantverkare i Rademacherområdet, tecknat
med Eskilstuna kommun avseende ateljéerna inom museiområdet. Konstnären
beräknar att han kommer att behöva ca 8 månader för att genomföra detta arbete
inkluderat torktider och pedagogiska inslag.
PLATSEN OCH PLACERINGEN

Platsen som konstnären valt för gestaltningen Kluvna Stenar är belägen vid en
del av leden som ligger alldeles i vattenkanten. Gestaltningen kommer att synas
225

Arkivmaterial,veckoͲPM.

101

från vattnet och vara lättillgänglig för gående alldeles intill leden. Marken är av
skiftande typ med rullstensås och inslag av fornlämningar i omedelbar närhet till
Mälarens vatten. Möjligheten att hitta hit från sjösidan blir påtaglig, eftersom
konstnären planerar att belysa de förgyllda ytorna så att ytorna blir reflektorer.
När de stora stenarna skall klyvas krävs ytterligare en specialist, en
stenhuggare. Stenklyvning och förgyllning kommer att utföras på plats, då de
stora stenarna inte medger förflyttning efter det att de lagts på rätt ställe och
själva gång- och cykelleden är färdigbyggd. För att flytta dessa enorma stenar
krävs kraftfulla maskiner som skadar markbeläggningen. Därför måste
arbetsgången vara på detta sätt. Tommy Adelholt planerar att hyra in
stenhuggarkompetensen av en lokal stenhuggare.
Konstnärens funderingar kring hur vi konstruerar och utformar våra
offentliga platser i samhället visar sig i intervjun tillsammans med funderingar
kring ekonomiska lösningar tillhörande detta specifika konstverk.
Varför sitter alla lampor på hög höjd egentligen … överallt i samhället… all belysning
i samhället sitter för högt tänkte jag. Och så plockade jag ner den hel enkelt, på
backen. Och så tänkte jag så här, staten har taskigt med pengar och kommunen har
dåligt med pengar så vi gör det på ett billigt sätt, tänkte jag.. Så att jag… klöv en sten!
(Konstnären skrattar)
[--]
Ekonomi… klöv en sten? Det finns stenar överallt och ska man bygga någonting så
måste man ju liksom slita dän en massa mark och i marken ligger det sten och då
måste man ju göra någonting med stenen. Så jag gjorde om den till belysning helt
enkelt.226

Konstnären Tommy Adelholt har således vänt upp och ner på belysningen och
vill lysa upp eller kanske upplysa oss, som passerar konstverket vid stranden.
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Kring den här delen av leden finns intressanta fornfynd efter den utgrävning
som Riksantikvarieämbetet genomfört inför exploateringen av området.227 Bland
fynden finns bl.a. ett antal mynt eller delar av mynt som tillsammans utgör en
myntskatt.228 Fornfynden utgör en ytterligare grund för associationer skildrade
genom gestaltningsförslaget, Kluvna Stenar.
KOMPLETTERANDE KOMPETENSER

Tommy Adelholt har fascinerats av den rika men skiftande historia platsen bär
på och att markerna runt Stallarholmen och Strängnäs är en rik fornminnesbygd.
Han har tagit intryck av Sofia Holmers (projektets arkeolog) sammanfattning av
de viktigaste dragen i fynden från Riksantikvarieämbetets utgrävning i sin
inventeringsrapport för Projekt Konstpaus.229 Under projekttiden genomfördes
ett flertal exkursioner med det arkeologiska temat, Sofia Holmer fungerade som
sakkunnig vid dessa exkursioner. Naturen analyserades tillsammans med
kartunderlag som pekade ut fornminnen i området. Under sommaren 2005 (dvs.
sommaren innan projektets start) genomförde Riksantikvarieämbetet en
utgrävning av ett gravfält vid Toresunds Sundby 1:1, precis i början av
Konstpausleden. Bland fynden fanns bland annat tre hela silvermynt från det
tyskromerska riket från 1000-talet och ett kvarts uzbekiskt från 900-talet.230 I en
av gravarna hittades även två hästbett och i hela utgrävningsområdet mängder av
båtnitar. Gravfältet har vad vi idag skulle kalla typiskt manliga attribut, eftersom
man tror att hästhållning och sjöfart var en manlig syssla på den tiden.231 Jag
förmodar att vattnet som förenande transport- och resväg var betydelsefull för
platsen speciellt för de forntida samhällena, eftersom det var lätt att ta sig till
andra rika bygder som Västerås, Enköping Uppsala och Birka säger Sofia
Holmer i sin rapport.
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Någon driftig Stallarholmsbo verkar dessutom ha haft kontakter så långt bort
som Uzbekistan, skriver Sofia Holmer. Tommy Adelholt vill belysa denna rika
historia och dess skiftningar genom sitt objekt, Kluvna stenar.
TEKNIK FÖR PRESENTATION - PROJEKTETS INVERKAN

Tommy Adelholt har presenterat sin idé med hjälp av skisser som är
sammansatta av fotografier (bakgrund och miljö) och 3D-modellerade stenar
med guldbelagda ytor (texturer, sten och guld). Dessa skisser har inte konstnären
gjort på egen hand, utan han har tagit fram skisserna i samarbete med konstnären
Stefan Edqvist. (figur 13) Tommy Adelholt gick den grundläggande
datorutbildningen inom projektet men kände inte sig tillräkligt säker på detta
område för att gå vidare och själv genomföra kursen i 3D-modellering som
erbjöds projektdeltagarna. I stället har han alltså tagit hjälp av Stefan Edqvist
och tagit fram dessa skisser i samverkan. Samverkansmöjligheten är en del av de
strategier som uppmuntrades inom projektet, eftersom ett ökat samarbete
förväntas öka anställbarheten inom dessa yrkesområden.232
JURYN OM ”KLUVNA STENAR”

”Stenarna med förgyllning är vackra och kopplar på ett subtilt sätt till Strängnäs
glanshistoria” menade juryn. ”Ett spännande möte mellan stenens natur, tyngden
och guldets prakt” hävdade juryn. Förgyllningen är ”vacker på de råa
stenytorna” när de är placerade ute i naturen. En jurymedlem menade att ”verket
förde tankarna till 60-talskonst” och att placeringen därmed är än mer viktig, för
att inte säga avgörande.233 Dessa stenar skulle kunna vara ”rondellkonst och
därmed få en annan betydelse” resonerade juryn vidare angående placeringens
betydelse.234 Kluvna stenar är en enkel och bra lösning som framhåller syftet
samtidigt som de belyser en viktig epok av Strängnäs historia (Gyllenhjelm) och
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är en kostnadseffektiv lösning” menade juryn dessutom.235 Juryn påpekade dock
att stenen behöver vara riktigt stor för att kunna uppfattas som ett objekt skilt
ifrån naturen och att placeringen är betydelsefull. Juryn ansåg också att det är
spännande med de skiftande ljusförhållanden som uppstår, beroende på om
stenarna är belysta eller ej och beroende på om det är natt eller dag, sommar
eller vinter etc.
Juryn ansåg vidare att de fick ”en bra och engagerad presentation av
konstnären Tommy Adelholt som trygg och säker kunde svara på alla frågor”
juryn hade att ställa. Verket placerades i grupp 2.236
ANALYS OCH TOLKNING

Tommy Adelholt önskar genom gestaltningsförslaget, Kluvna stenar, skapa
associationer med anknytning till Strängnäsbygdens rika historia.
Under inventeringsperioden hittade Tommy Adelholt materialet till sitt
gestaltningsförlag. Vid en av exkursionerna inom projektområdet pågick
markarbeten inom fastigheten Toresunds Sundby 1:1, stora runda stenar kom i
dagen och konstnären fick genom dessa stenar uppslag till sin idé. Konstnären
associerade dessa stenar i sin tur till så kallade jättekast. Jättekasten har,
tillsammans med de myter som är kopplade till dessa, utgjort inspiration för
konstnären i utvecklandet av detta förslag.237 Samtidigt som konstnären vill
skapa ett landmärke och navigeringspunkt vill han också berätta om hantverk
och traditioner. Kommunikationen är delvis omedveten, dvs. inte av konstnären
explicit uttalad, informationsöverföringen sker genom pedagogiska inslag i
gestaltningsprojektets genomförandeprocess, men också genom valet av
material. Exempelvis planerar konstnären att förevisa förgyllarhantverket inför
publik och ge en kurs till sina kollegor inom projektet. Materialvalet, de stora
stenarna och bladguldet, är i sig kommunicerande.
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Det fina guldet är laddat med associationer, till kyrkor och herresäten, och
stenen är det solida byggnadsmaterialet. Därtill placeras stenarna i grupperingar
som påminner om en kultplats eller ett ordnat röse. En plats eller ett rum i
uterummet, som blir synligt också från sjösidan. Det ordnade röset ger också
anknytningar till det forntäta område som finns kring denna plats.
I intervjun med Tommy Adelholt frågar jag om hur själva idén att klyva en
stor sten uppstod.
Det finns för mig hela tiden en koppling mellan arbetsteknik och inspiration.
Konstpaus har inneburit för mig att jag kan släppa tekniker som jag redan kan… man
kastar upp en idé i luften… här träffar jag ju så många olika människor som kan en hel
massa saker som jag inte kan… innan idén ens har landat så finns plötsligt fyra eller
tretton olika variabler på temat. Teamarbetet är det största pluset med Konstpaus. Jag
tror att resultatet blir bättre när man arbetar tillsammans.
[--]
Jag började med att gå runt i projektområdet man måste relatera till området.238

Det visar sig alltså att arbetstekniker och inspiration är sammankopplade för
konstnären. Tommy Adelholt poängterar också att teamarbetet har varit
betydelsefullt för hur idéer utvecklats inom Projekt Konstpaus. Konstnären har
använt tillfället att arbeta som ett team, ett tydligt exempel på detta är att han
tagit hjälp vid skissframställningen. Kollegan Stefan Edqvist hjälpte Tommy
Adelholt att skapa en digital skiss som ett komplement till konstnärens
traditionella skalmodeller och skisser. Tommy Adelholt behärskade inte själv
denna teknik men insåg dess potential. Dessa skisser kompletterade
informationen med storlek, relation och proportion samt exemplifierade tänkt
placeringen vid vattnet.
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För övrigt vad gäller presentationnen av dettta förslag har
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JimAxén
KungligaKonsthögskolan
Bildkonstnär

GATAN
Ett gestaltningsförslag av Jim Axén

BUDSKAP OCH BERÄTTELSE

Skisserna och modellerna tillhörande gestaltningsförslaget Gatan åskådliggör ett
stycke urban stenbelagd gata, belägen mitt i naturen. ”Vägen är verket”, säger
Jim Axén.240 Konstnären beskriver sin gestaltning som ett metaverk, där själva
vägen övergår till att vara konstverket. Konstnären leker med naturen och det
urbana genom att placera Gatan mitt i skogen. (figur 15) I sin text tillhörande
tävlingsbidraget, framställer konstnären olika möjligheter till tolkning i korta
meningar.
Ett metaverk om man så vill: själva vägen blir konstverket.
Gatan mitt i skogen: dialektiken natur/kultur.
Eller en rest av en gammal stenlagd landväg. ”Via Strangnasia”
Det monotona ljudet av däck mot grus förändras, blir mer urbant.
Cykelledens standardbelysning ersätts här av en typisk stadsgatulampa.241

De korta satserna ovan innefattar anvisningar om flera dimensioner för tolkning.
En dimension är det avvikande, som gestaltas genom det förändrade materialet.
Det oväntade. En andra dimension är vad förändringen för med sig i form av
förändrad karaktär i utseende och ljudupplevelse. Ändrad rytm blir till en
väckarklocka för sinnena och förnimmelsen av ett avvikande material förändrar
uppmärksamheten tillfälligt. Det urbana tar plats i naturen.
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ESTETISKA ASPEKTER OCH UTFORMNING

Efter hand i Jim Axéns text tillhörande gestaltningsförslaget, en text som i sin
helhet är skriven i korta meningar, övergår konstnären från att ge ledtrådar för
tolkning till att beskriva tekniska detaljer och proportioner. Gatuavsnittet
planeras bli ett femton meter långt och tre meter brett stycke av själva leden. I
sin helhet kommer leden i övrigt att vara belagd med stenmjöl, utom i de korta
avsnitt som löper i de urbana zonerna inom tätorterna Strängnäs och
Stallarholmen.
Jim Axén räknar med medverkan från gatuenheten i Strängnäs kommun vid
själva utförandet. Konstnären menar att personalen behärskar metoden och har
den tekniska kunskap som krävs för själva beläggningen med gatsten.
Konstnären avser i själva verket att sälja själva konceptet men inte att utföra
själva hantverket eller stenläggningen. Konstnären påpekar dock att han kommer
att finnas tillhands som konstnärlig konsult vid genomförandet.242 Kanske kan
man säga att gatuenhetens stenläggare blir konstnärens pensel och färg eller i
alla fall hans verktyg.
PLATSEN OCH PLACERINGEN

Placeringen konstnären valt för gestaltningen Gatan är inte specifik utan platsen
som beskrivs har snarare speciella egenskaper och karaktärer. Sådana miljöer
finns på flera ställen längs leden. I en serie bilder visar konstnären olika
tänkbara placeringar av gestaltningen. (figur 16) I bildserien som består av en
serie fotomontage är gatan infogad i sin tänkta miljö i en av bilderna, medan de
andra bilderna i serien visar lämpliga naturtyper. För att gestaltningen skall ge
besökarna största möjliga upplevelse krävs att det valda naturavsnittet skiljer sig
avsevärt från den urbana delen av leden, så att förvåning uppstår över att
plötsligt beträda ett parti stenlagd gata mitt i skogen. Överraskande blir då också
ljudförändringarna i och med att underlaget avviker från den ordinarie
242
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beläggningen med stenmjöl. Konstnärens idé att människor skall bli medvetna
om förändringen via ljudet och den ändrade strukturen i marken fungerar bäst i
en miljö helt utan urbana ljud eller visuella inslag. Delar av leden bjuder på en
sådan tysthet.
KOMPLETTERANDE KOMPETENSER

Jim Axén deltog i de allmänna exkursionerna i projektområdet, liksom i
kartläggningen av tänkbara sträckningar av själva leden som genomfördes av
projektets byggnadsingenjör John Newerly.243 Detta har säkert haft inverkan när
konstnären kommit fram till att välja att göra just en del av själva leden till ett
konstobjekt.
TEKNIK FÖR PRESENTATION - PROJEKTETS INVERKAN

Jimm Axén deltog i 3D-modelleringskursen inom projektet, men har sedan
länge arbetat med datorn som komplement till sitt måleri. Han har framställt
objekt och fogat in dessa i miljöer främst gemom att använda programmet
Photoshop och inscannat material. I den serie skisser konstnären bilägger sitt
gestaltningsförslag, använder sig konstnären främst av fotomontage för att visa
sin idé. På dessa montage finns också konstnären själv med en cykel infogad.
(figur 16)
JURYN OM ”GATAN”

Gestaltningsförslaget Gatan ”väcker fantasin och har ett beständigt värde”
menade juryn.244 Förslaget är ”både praktiskt och tekniskt genomförbart samt
innefattar inte något komplicerat underhåll.”245 Vidare ansåg man att ”förslaget
ger en intressant koppling till det urbana samhället” med tanke på
Konstpausledens planerade start och slutpunkt.246 Detta förslag är ”intressant ur
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en samhällsbyggnadsaspekt” ansåg juryn vidare.247 En ytterligare dimension
som juryn lägger tonvikten vid i diskussionen om förslaget, är att gatstenen ger
en ljudupplevelse när man cyklar på den.248 Att förändringen i material väcker
uppmärksamhet och skärper sinnena, uppehöll sig juryn kring i sin diskussion
angående materialvalet. Konstnären Jim Axén har liksom flera av konstnärerna
inkommit med flera förslag till gestaltning längs leden. Att alla verken
tillsammans kan samverka i sekvenser är intressant, tyckte juryn och såg
möjlighet till fler kombinationer på sikt. Juryn ansåg att ”den muntliga
presentationen ej kändes genomarbetad.”249 Helheten i gestaltningsförslaget
Gatan övertygade dock och juryn placerade förslaget i grupp 1.
ANALYS OCH TOLKNING

Gestaltningsförslaget, Gatan, visar vad de allra flesta av oss som vuxna har
slutat att uppmärksamma inför oss själva närmare bestämt hur ett material är
beskaffat, hur det låter, känns eller hur det påverkar upplevelsen.
I detta fall när markbeläggningen i ett avsnitt av leden förändras från att ha
haft en mjuk stenmjölsbeläggning och övergår till att bli ett parti belagt med
kullersten, påverkas upplevelsen när vi tar oss fram med cykel, det vibrerar på
ett nytt sätt i styret och genom kroppen. I de allra flesta situationer behöver vi
inte heller särskilt uppmärksamma hur materialen är beskaffade, vi vet. Därför
blir det intressant att se vilka funderingar som uppstår hos cyklisterna när de
passerar detta stycke av leden och plötsligt erfar skakningar och ljud, som
kanske inte närmast talar om att de cyklar igenom ett stycke natur. Materialets
innebörder blir märkbara. Reflektioner kring var man befinner sig kan komma
att uppstå, den cyklande kanske förnimmer förändringen i materialet och på så
sätt observerar (tar in) just detta stycke natur på ett nytt sätt. Som barn
undersöker vi med öppna sinnen materialens egenskaper, Finn Werne professor i
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arkitektur vid Lunds Tekniska högskola, reflekterar kring detta tema i artikeln
Materialitet i Arkitektur museums bok Material och materialitet.250
Med iver kastar sig ettåringen över allt nytt som kommer i dess väg. Tingen undersöks
med stor intensitet och med alla sinnen. Allt skall bitas i, smakas på eller sugas på, det
skall lyftas, flyttas, petas och bankas på och med förvånande starka fingrar slits
föremålen i snabbt i bitar.251

Gestaltningsförslaget Gatan innefattar en spegling av de två spår konstnären Jim
Axén beskrivit att han själv funnit i sitt konstnärskap. Det ena spåret är, som
konstnären beskriver det, en litterär eller idébaserad konst som konstnären
sammanställt i boken Varia eller Nihilistisk åtrå, utgiven på eget förlag.252 Det
andra spåret är måleriet, sen finns också mellanformer av dessa två. I måleriet
improviseras bilden fram i kommunikation med verket. Detta arbetssätt är mer
intuitivt och direkt, berättar Jim Axén i våra samtal.253 I intervjun med Jim Axén
framkommer

också

att

konstnären

börjat

sina

högre

studier

på

Arkitekturutbildningen vid Chalmers i Göteborg, vilket säkert haft betydelse i
utveckling av detta verk. Frågan om varför Jim Axén valde att istället bli
konstnär och börja studera på Kungliga Konsthögskolan blev angelägen, ”det är
väl kanske att det uppdagades i samband med mina högre studier på Chalmers…
det såg ganska tråkigt och inrutat ut.”254 Svaret på frågan ledde oss vidare till ett
resonemang om vad som är konst och för vem konsten görs.
Konstvärlden är ju det svåraste man kan ge sig in på för att man är helt hänvisad till
sig själv och sin egen förmåga… konstnären materialiserar tanken och känslan det är
det svåraste man kan ge sig in på.
[--]
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Man får försöka göra det man ska göra och lyssna inåt.255

Det ”tråkiga och inrutade” ledde alltså till att välja det ”svåraste” att bli
konstnär.256 Senare kommer samtalet att beröra de tillfällen i en konstnärs
verksamhet som innefattar annat än själva skapandet (tekniska lösningar,
administration och perioder av brödjobb etc.) och hur man betraktas, respektive
betraktar sig själv i dessa perioder av annat arbete. Konstnären säger att ”de
perioder när det står still… det är mycket praktiska problem som skall lösas.”
(Jim funderar) ”Är man konstnär när man utövar konst… eller är man konstnär
även när man gör något annat?”257 Vi resonerade också kring konstnärers
situation och var gränsen för det subjektiva utövandet går. Jim Axén uttrycker
sin syn i dessa frågor och berättar att hans konst är kommunikation eftersom det
innefattar viljan att få ett svar.
När jag gör konst mår jag bra. Men det räcker inte… det kan ju inte bara vara en sorts
… självterapi. Då blir det ju inte bra. Utan man måste ju få ett svar… det handlar ju
som sagt var om ett språk ett tilltal… när man talar till någon vill man ju ha ett svar.
Kan man då säga att det är någon form av kommunikation?
Ja definitivt, det är lingvistiskt språkbaserat… det handlar om kommunikation men
den går åt två håll dels inåt dels utåt.
[--]
(Jim funderar) Är konsten bara till för utövaren? Nej så är det definitivt inte, det måste
vara ett svar… annars får man tänka över vad man sysslar med...258

Ytterligare funderingar vem konsten är till för framkommer också i intervjun
Jim Axén utrycker tydligt att det måste innefatta ett svar från någon form av
mottagare eller publik. Gestaltningsförslaget, Gatan, presenterades med hjälp av
skisser, modeller och text. Konstnären använde sig av digitala tekniker i sin
visualisering tillsammans med modeller och text. Materialet som helhet var
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trovärdigt men juryn ansåg att den muntliga presentationen var bristfällig, detta
påverkade dock inte utgången från juryns sida, den visuella presentationen
övertygade.


Figur15.VisargestaltningsförslagetGatan.SkissenärettfotomontageutförtavJimAxén
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Figur16.Gestaltningsförslaget,Gatan,avJimAxén,fotoserienvisartänkbaraplaceringarav
gestaltningenGatan.Bildserienärtänktattgeinformationomvikentypavnaturmiljökonstnären
tänkersigsittverk.Idenöverstavänstrabildenärgatuavnittetinfogatliksomenarmaturmed
tydligurbanprägel.Konstnärensjälvvisarsigpåcykellängstnerihögrahörnetavbildserien.
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EN HIMMELSK UPPLEVELSE
Ett gestaltningsförslag av Stefan Edqvist

BUDSKAP OCH BERÄTTELSE

Stefan Edqvists förslag till gestaltning En himmelsk upplevelse visas genom 3Dskisser, modell och text. Gestaltningsförslaget består av en paviljong där man
kan sitta ner skyddad från väder och vind och samtidigt få en upplevelse av
stjärnhimlen och de vanligaste stjärnbilderna. (figur 17) Genom intervjun med
Stefan Edqvist framkommer vad han vill ge plats åt i En himmelsk upplevelse
eller ”paviljongen” som konstnären också kallar sitt gestaltningsförslag.259
Paviljongen… det är en punkt där man kan sitta och ha ett romantiskt tillfälle. Man…
kan ta med sig en bok och läsa, barn kan leka och titta på stjärnhimlen… den skall
vara anpassningsbar så att även de med rullatorer skall kunna komma dit. Lugn och
glädje är vad jag vill förmedla. Framförallt en rogivande plats… placerad på ett
strategiskt ställe.260

Konstnären önskar att alla ska kunna delta, alla ska kunna vara med. Stefan
Edqvist vill inkludera alla sorters besökare och planerar mått och avstånd så att
också rörelsehindrade ska kunna vistas i och kring paviljongen.261 Idén är att på
ett både pedagogiskt och vackert sätt visa hur våra stjärnbilder ser ut. Besökarna
ska kunna leta, hitta och känna igen de vanligaste. Detta är tillsammans med en
stram form särdraget. Förslaget riktar sig till allmänheten men med ett särskilt
tilltal till yngre skolåldern. Gestaltningsförslaget har en pedagogisk potential.
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ESTETISKA ASPEKTER OCH UTFORMNING

Gestaltningen En himmelsk upplevelse består av ett paviljongliknade rum med
sju väggar och sju pelare som stagar upp ett lutande tak. Taket är brutet på ett
annorlunda sätt, där ett tak normalt är högst och bildar nock är detta tak lägst
och bildar en fåra som fungerar som avrinning för regnvatten. Taket är rött. Inne
i paviljongen finns sittbänkar. I väggarna, som är av grå betong, finns små hål
borrade som beskriver stjärntecknen.262
Poetiskt när man sitter inne i paviljongen och betraktar stjärnpunkterna, på kvällen,
man kan även beskåda paviljongen från utsidan och se alla dess stjärntecken kvällstid
som pryder paviljongens väggar.263

I den beskrivande texten tillhörande gestaltningsförslaget, kan man läsa om hur
paviljongen kan användas både som upplevelse och som ett pedagogiskt
redskap. Paviljongen byggs i en stålkonstruktion som håller fast sidorna av
genomborrad betong och det röda plåttaket. Konstnären har för avsikt att
använda återbrukade stålkonstruktioner från ett företag i Mälardalen.264 Denna
detalj (som innefattar en hållbarhetstanke) framkom inte i den muntliga
presentationen, som i sin helhet också var tämligen lågmäld. Återbrukstanken
framgick ej heller i den skriftliga redogörelsen av bidraget. Den här delen av
idén har bara diskuterats i projektets konstnärsgrupp och vid veckoseminarierna
med de olika deltagarna i projektet. Återbrukstanken framkommer också i
intervjun med Stefan Edqvist. Frånvaron av denna detalj är viktig för hur verket
kan tolkas, estetiska aspekter rörande materialvalet får en annan innebörd om
konstruktionerna är återanvända än om de är nyproducerade.
PLATSEN OCH PLACERINGEN

Konstnären anger inte någon specifik placering för En himmelsk upplevelse utan
menar att konstverket kan placeras var som helst längs leden, med förbehållet att
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det skall vara lätt för besökare att ta sig dit. Det är viktigt att alla kan komma
fram i terrängen, eftersom konstnären särskilt utryckt att han vill att människor
med funktionshinder skall kunna ta del av konsten. Det förefaller också viktigt
att platsen har ordentlig utsikt vilket förutsätter ett högt läge, så att man kan se
himlen från platsen och därmed kunna jämföra och orientera stjärntecknen.
KOMPLETTERANDE KOMPETENSER

Stefan Edqvists beskriver sitt eget intresse och behov av att röra sig i skog och
mark. Han har flitigt deltagit i de exkursioner som anordnats innom Projekt
Konstpaus. Konstnären har också tillsammans med konstnärerna Ann Sidén och
Tommy Adelholt genomfört en egen inventering av förekomsten av matsvampar
innom området.265 Stefan Edqvist berättar i intervjun att han gillar att röra sig,
eller ”sporta” som han uttrycker det. Han beskriver ett starkt personligt behov av
natur och rörelse. I intervjusamtalet kommer vi in på vilka mentala tillstånd som
främjar konstnärligt arbete eller vad som ger honom inspiration.
Sportar en hel del gör jag ju… bandy och hockey. Jag gillar lagsporter. Jag är ute i
naturen och plockar svamp… jag kan en hel del om svamp. Man mår bra av att röra på
sig.
[--]
Inom projektet finns… en väldigt tajt gemenskap, i projektet man måste hjälpas åt…
det är ett lagarbete.266

Stefan Edqvist tycker om lagsporter och han drar en parallell till Projekt
Konstpaus och pekar på det lagarbete som ju är en del av projektets design. Han
tycker om gemenskapen.
TEKNIK FÖR PRESENTATION - PROJEKTETS INVERKAN

I arbetet med gestaltningsförslaget har Stefan Edqvist byggt ett flertal versioner
av En himmelsk upplevelse i form av skalmodeller. Konstnären valde dock att
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visa endast den sista versionen samt 3D-skissen av densamma för juryn. (figur
17 och 19) En tidigare version av paviljongen är mer luftig. (figur 18) I denna
tidigare version finns ett mellanrum mellan pelare och väggparti (som helt
saknas i den inlämnade versionen). Modellens karaktär är inte lika slutgiltig och
exakt. Alldeles efter att konstnären genomfört sin presentation inför juryn söker
han upp projektledningen och framför att han kanske borde ha visat även en
tidigare version av konstverket eller helt enkelt hållit sig till den tidigare
versionen av förslaget. (jämför figur 18 och 19) Konstnären har funderat mycket
kring dilemmat med fler versioner och det svåra i att slutligen presentera bara en
och att då välja rätt.
JURYN OM “EN HIMMELSK UPPLEVELSE”

Juryn

fann

idén

En

himmelsk

upplevelse

”sympatisk”

och

fäste

uppmärksamheten på ”den japanska känslan i formgivningen.” I aktuellt
utförande föreföll dock gestaltningen för allmängiltig och för sluten i sin form,
ansåg juryn. ”Paviljongen” passar kanske bäst i sin nuvarande form i en urban
miljö eller alldeles i närheten. ”Lite busskurskänsla” menade några ur juryn.

267

Juryn tyckte att paviljongen var idémässigt intressant, men upplevdes som för tät
och saknade genomströmning av ljus och luft.
Vidare fann juryn det ”positivt att förslaget var väl anpassat för
funktionshindrade besökare.”268 Juryn tilltalades av väggarna med ”de
perforerade stjärnbilderna i paviljongen” som uppfattades som ”ett pedagogiskt
grepp.”269 Juryn gav till och med förslaget ett eget namn under diskussionen,
”Tycho Brahes paviljong.”270 Stefan Edqvist visade också upp kompletterande
sittbänkar, dessa ville juryn gärna se i en vidareutvecklad version.
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Man uppskattade särskilt ”det strama formspråket” men funktionen var inte helt
genomarbetad.271 Juryn uppfattade den muntliga presentationen som något
”trevande och osäker.”272 En lång diskussion hölls om förslaget, men till slut
bedömde juryn att slutenheten i paviljongen behövde bearbetas och placerade
därför förslaget i grupp 3.
ANALYS OCH TOLKNING

Det slående draget i Stefan Edqvists konst är viljan att tala till många på ett
flertal sätt. Det tycks underordnat i hans konstnärskap att speciellt hålla sig till
en stil eller genre. Det verkar snarare vara en av hans strategier att blanda och
variera. Stilen bestäms av det ämne och sammanhang som för tillfället är
aktuellt för konstnären. Stefan Edqvists arbete inom Projekt Konstpaus är en
naturlig fortsättning på konstnärens tidigare arbeten. Hans arbeten är laddade
med frågor om händelser i vår samtid, både av lokal men också av global
karaktär. Han rör sig tematiskt bland de stora frågorna och vill få människor att
delta på något sätt i konstverken. Tidigare exempel på detta finns i konstverket
Slaget om Asien där han låter publiken spela spelet och på så sätt delta i
skapandet av verket.
Objekten kan bli som små table spel... alltså bordspel. Fast det kan betyda något helt
annat … mera dramatiskt. Jag gjorde ett konstverk som heter ”Slaget om Asien” det
ser ut som ett Risk… spel, ett gammalt bordspel. Men det har en betydelse av
oroligheter i Asien och strategier.
Handlar konstverket om globaliseringen?
Jajamensan det är det, det gör. Öppna gränser, förflyttande och intrång. 273

I gestaltningsförslaget, En himmelsk upplevelse, låter han människor delta
genom att kliva in i verket. Konstverket förmedlar både upplevelse och vissa
fakta om stjärnbilder. ”Jag gjorde en idé med en paviljong med en
271
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stjärnhimmel… som jag tycker är väldigt bra.”274 ”Den fungerar ju även
pedagogisk och på många andra bra sätt” säger Stefan Edqvist.275
I intervjun samtalar vi om vad som är drivkraften i arbetet med konsten och
kommer efterhand in på temat ångest som fler av konstnärerna också berättat i
sina beskrivningar av sitt arbete. Ångest är något som Stefan Edqvist har egen
djup erfarenhet av och öppet talar om då han anser att begreppet ångest används
på ett felaktigt sätt.
Jag kan ibland drabbas av panikångestattacker men dem attackerna är helt relaterat till
stress… den pågick i fyra fem år med medicinering och psykiater. Men själva ordet
ångest som många säger… folk använder det är helt fel tycker jag. Har man riktig
ångest kan man inte jobba. Ångest har ingen funktion för att kunna skapa… man
behöver inte vara i ett rustillstånd för att skapa.276

Det blir tydligt att den stundom romantiserade bilden av ångest som drivkraft i
en skapande situation, blir helt omöjlig om ångesten är kraftfull och förlamande.
Åter till gestaltningsförslaget En himmelsk upplevelse och den inlämnade
modellen. (figur 19) När jag lyssnade igenom ljudupptagningen från
jurybedömningstillfället bekräftades att en något mer ”öppen” återgivning skulle
ha gett jurymedlemmarna ett större utrymme att själva föra in sina tankar i
förslaget. Möjligen hade de därmed också varit mer benägna att premiera
gestaltningsförslaget.277 Det tycks följaktligen vara mer gynnsamt att inte vara
för tydlig i sin utformning av en skalmodell utan hellre lämna något öppet att
utveckla till framställningen i full skala. Detta kan vara en bättre strategi vid
kommunicerandet av en gestaltningsidé.
När det gäller 3D-modellen (den renderade skissen, figur 17) kan sägas att
också denna uppvisade den täthet som juryn reagerade negativt på i
skalmodellen. Här har alltså inte 3D-modellen hjälpt konstnären utan snarast
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förtydligat bristerna i förslaget.
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GunnarͲCarlNilsson
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SJÖMÄRKE MED SITTPLATSER
Ett gestaltningsförslag av Gunnar Carl Nilsson

BUDSKAP OCH BERÄTTELSE

Gestaltningsförslaget Sjömärke med sittplatser förevisar en skulptural form
inspirerad av vikingatida yxor.278 (figur 20) Skulpturen är tänkt att vara ett
landmärke eller ”sjömärke” som gör det möjligt att ta ut riktningar och orientera
sig från. Skulpturen är tänkt att bli 5,3m hög. I anslutning till skulpturen
(alldeles under skulpturens utskjutande delar) finns sittplatser och en, med
singel, markerad rumslighet. Gunnar Carl Nilssons föresats är att skapa en
identitetsmarkör för orten, Stallarholmen.
Den stora formen är som ett sjömärke eller ett riktmärke, men det är faktiskt så att det
är en yxa också . En yxa som egentligen är helt felkonstruerad… där eggen står mot
himlen.279

Konstnären önskar tillföra något som gör att människor hittar och kan orientera
sig på orten. Ett ”märke” som gör skillnad i hur de boende i området beskriver
vägen hem, eller vägen hit.280 Konstnärens ambition har också varit att skapa ett
slags observatorium, en sorts hållplats att se ut på den övriga världen ifrån.
Gunnar Carl Nilssons förhoppning är att platsen skall komma att bli en
mötesplats och en plats för vila och funderingar. Men också en synlig punkt att
navigera och ta ut riktningar från, både ifrån land och från sjösidan. Konstnären
vill också förmedla esoteriska tankar som han formulerade på följande sätt i
intervjun.
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Vad vill du berätta med skulpturen?
Den kan dra isär molnen… dra ett snitt och lättar på molnen. Och är man väldigt
vågad kan man ju dra ett snitt till och sära på den blå duken … och då kan man ju
faktiskt resa ut i andra värdar.281

Den ”knivskarpa eggen” på yxan är riktad uppåt och kan ”öppna fantasin så att
vi kan blicka mot fler världar än vår egen om nu någon vågar” säger
konstnären.282
ESTETISKA ASPEKTER OCH UTFORMNING

Materialet till skulpturen är corténplåt. Corténplåt är en legering mellan koppar
och järn med lång livslängd, starkt som rostfritt stål (figur 21). Ytan är rostig.
Skulpturen beräknas bli 5,3m hög och väga ca 500kg, en monumental skulptur.
Detta förslag omfattar även sittplatser i form av bänkar som konstnären kallar
LEO (figur 22). Bänkarna kommer att tillverkas i terazzo.283 För att skapa en
estetisk helhet binder Gunnar-Carl Nilsson ihop gestaltningen med hjälp av
själva

platsens

utformning.

Utformningen

innehåller

planteringar

och

stensättning, samt avgränsade ytor med singel och stenmjöl. Av skalmodellen
tillsammans med den muntliga framställningen framgick placering av bänkarna
och storleksförhållanden mellan skulptur och sittplatser. Själva yxformen
framträder som väldigt monumental och utgör huvudintrycket av gestaltningen.
PLATSEN OCH PLACERINGEN

Gunnar Carl Nilsson önskar placera sin gestaltning Sjömärke med sittplatser,
invid Mälarens strand i Sundbyområdet i tätorten Stallarholmen. Konstverket
skall vara placerat väl synligt från såväl vattnet som land. Den specifika platsen
som konstnären valt för sin gestaltning är samma plats som konstnären Tommy
281
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Adelholt har valt för sitt förslag Kluvna stenar och som beskrivits tidigare i detta
kapitel. I intervjun framkommer motiven till val av plats och att verket är
platsspecifikt men också att konstnären har prövat idén med yxformen tidigare i
ett projekt i Jukkasjärvi, men där med magnetit som arbetsmaterial.
Om jag tar förslaget som är till Sundbyområdet, så ville jag skapa någon slags bas.
Egentligen är det en mötesplats, en plats där folk kunde sitta ner och bestämma träff.
Planerar man att promenera tillsammans kan man träffas här, eller kanske möta
människor som kommer från sjösidan med båt.284

Systerskulpturen i Jukkasjärvi har samma grundform som förslaget till
Konstpausleden, men är utförd i magnetit, också där den är placerad intill vatten.
Versionen av skulpturen som är placerad i Jukkasjärvi är väldigt tung närmare
sex ton, konstnären skojar om detta faktum att hans konstverk tenderar att bli
stora och tunga. Han säger med humor i rösten, ”jag gör ju ofta stora saker och
gärna stora misstag då kan jag bjuda på dessa misstag och ställa mig vid sidan
om.”285
KOMPLETTERANDE KOMPETENSER

Gunnar Carl Nilsson deltog i de allmänna exkursionerna inom projektområdet,
men har inte använt sig av projektets natur och kulturvetare i arbetet med
gestaltningsförslaget Sjömärke med sittplatser. En möjlighet, som jag ser, är att
konstnären skulle ha kunnat fördjupat sig i det material som framkommit genom
utgrävningarna på Sundbyområdet, vars resultat också förmedlats genom
projektets arkeolog Sofia Holmer till övriga deltagare i projektet. En annan
forntida tematik, med båtvarv och överfart kunde ha diskuterats i förslaget, som
på så vis hade fått tydligare koppling till Projekt Konstpaus men även till den
valda platsen.
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TEKNIK FÖR PRESENTATION - PROJEKTETS INVERKAN

Konstnären har presenterat sitt förslag till gestaltning med traditionella skisser
och modeller. Gunnar Carl Nilsson gick den grundläggande utbildningen i
datorhantering och skrivprogrammet Microsoft Word, liksom kursen i
modellframställning med Lars Agger. Gunnar Carl Nilsson har scannat in sina
fotografier av teckningar och modeller samt skrivit om idén i det inlämnade
dokumentet. Vid presentationstillfället visade konstnären originalteckningar och
modeller.
JURYN OM ”SJÖMÄRKE MED SITTPLATSER”

Juryn uppskattade tanken att skapa ett blickfång och fann ”idén med ett
landmärke för Sundbystrandsområdet intressant.”286 Man ansåg dock att
”formen var lite för svampig och ofärdig” i sitt nuvarande utförande.287 Formen
på skulpturen uppfattades också som ”lite för grov för placeringen alldeles i
anslutning till vattnet i Mälarmiljön.”288 ”Ett sådant landmärke passar kanske
bättre längst ute på en pir på västkusten” diskuterade juryn.289 Med
utgångspunkt

i

modellen

fick

juryn

intrycket

av

att

yxformen

i

gestaltningsförslaget var överdimensionerad i förhållande till sin omgivning.
Juryn bedömde att det inte skulle kännas tryggt att slå sig ner under denna
”vassa” form, men att objektet i sig mycket väl skulle kunna fungera som
riktmärke.290 Sittbänken LEO som konstnären tagit fram till platsen visade juryn
ett större intresse för och hade funderingar kring, jurymedlemmarna undrade om
den skulle kunna fungera helt själv som sittplats längs leden och vara sig själv
nog. ”Tanken med ett riktmärke som kan visa väderstreck och samtidigt vara en
mötesplats” tyckte juryn om.291
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Idén är intressant och kan bli en symbol ett igenkännbart blickfång, men
tveksamheten till skulpturens nuvarande utformning ”föreställande en något
abstrakt yxa” dominerade samtalet. Juryn uppfattade inte yxformen som
angelägen i anknytning till den valda platsen.292 Man menade dessutom att det
finns associationsmöjligheter som är mer centrala, då det nyligen förekommit
utgrävningar i anslutning till platsen innehållande andra fynd från järnåldern.
Här har hästbetsel och ett stort antal smidda båtspikar påträffats menade juryn i
sin diskussion.293 Slutledningen från juryn sida blev att, de inte fann förslaget
genomarbetat ur brukarhänseende. Några i juryn utryckte ”fara för allmänheten i
samband med starka vindar.”294 Juryn ansåg vidare att konstnären splittrat sig för
mycket och lämnat in flera parallella förslag istället för att fokusera på ett
huvudförslag.295 Juryn placerade förslaget i grupp 3.
ANALYS OCH TOLKNING

Utgångspunkten för gestaltningsförslaget, Sjömärke med sittplatser, ligger i
konstnärens önskan att utföra ett objekt i monumental skala och på så sätt skapa
ett landmärke. Det hantverksmässiga angreppssättet är en annan förutsättning för
detta förslag. I intervjun med Gunnar Carl Nilsson samtalar vi om hur
konstnärliga idéer blir till och jag urskiljer att hantverket har stor betydelse för
konstnären när han producerar sina alster. Materialets betydelse och materialens
motstånd påverkar både konstnärliga val och processer.”Idéerna kan komma ur
materialet men idéerna kan även ge information om vilket material som är
lämpligt att utföra en idé i” formulerar konstnären.296 Det hantverkliga intresset
härstammar från när Gunnar Carl Nilsson först lärde sig dreja och producera
keramiska föremål. Under lång tid arbetade och försörjdes sig Gunnar Carl
Nilsson som keramiker.
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Intresset för de tyngre materialen tog emellertid överhand och så småningom har
konstnären övergått till material som ger ett ”tyngre motstånd.”297 Numera
arbetar Gunnar Carl Nilsson i första hand i metall och ofta i corténplåt. I
intervjusamtalet kommer vi in på Gunnar Carl Nilssons utbildningsbakgrund, vi
har länge talat om materialen och hur konstnären lärt sig dess egenskaper och de
olika hantverken. Konstnären säger ”jag anser ju att jag är obildad…
autodidakt… det fanns ingen lärare på folkhögskolan som jag gått på som anser
att den utbildningen gör en färdig konstnär [--] jag har lärt mig av livets
skola.”298
Som tidigare beskrivits uppfattade juryn yxformen som svampig och för stor
i förhållande till miljön konstnären valt för sitt objekt. Att tematiken inte heller
är analog med fynden i det geografiska området gör att det är svårare att ta till
sig det budskap som konstnären vill förmedla. Jag funderar på om detta
sammanfaller med att konstnären är autodidakt och att det interpreterande anslag
samtidskonstnärer ofta kan erbjuda hänger samman med utbildning på
konsthögskola. En skolning i rådande konstdiskurs och rådande paradigm är
förstås en del av en sådan utbildning.
Presentationen

av

gestaltningsförslaget

genomfördes

med

hjälp

av

traditionella skisser och skalmodeller som visade de enskilda objekten (skulptur
och bänk) tillsammans med en kortare text. Juryn upplevde att konstnären
splittrat sig på för många olika förlag och trovärdigheten i detta förslag (som
presenterades som huvudförslag) sattes på spel när det framgick att konstnären
redan utformat skulpturen till en annan plats (om än i ett annat material).
Därmed

framgick

att

konstnären

genom

gestaltningsförslaget

till

Konstpausleden, inte belyst just detta projekts specifika förutsättningar och
miljöer. Något som tydligt anvisades Juryprogrammet.299
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Figur20.VisarskissavSjömärkemedsittplatser.Teckningen,iblyertsochkritapåspännpapp,visar
tvåvyer(framifrånochfrånsidan).TeckningenärutfördavGunnarCarlNilsson.
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Figur21.Fotogrrafiavmaterialp
prov,corténplått.FotoGunnarCarsNilsson
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AnnSidén/ MammaKnota
Folkhögskola,
lärlingsutbildadhosRickardBrixel
Skulptör

DET GÅR LIKA BRA
Ett gestaltningsförslag av Ann Sidén/Mamma Knota.

BUDSKAP OCH BERÄTTELSE

Ann Sidéns/Mamma Knotas, förslag till gestaltning heter Det går lika bra.
Genom modell, skisser och text framgår att förslaget består av tre delar. En
bronsget i ett träd, själva trädet och en tillhörande sittbänk (figur 23). Ursprunget
till detta förslag finns i en resa till Nordafrika som konstnären företog för 25 år
sedan, ett fotografi som konstnären tog på resan ligger till grund för förslaget.
(figur 24) Bakgrunden beskriver Ann Sidén på ett lyriskt sätt i sin bifogade text
till juryn. Nedan följer ett utdrag ur denna text.
För tjugofem år sedan, när jag ville bli silversmed och reste i Nordafrika för att se
berbersilver, kunde löven i ett träd rassla till och se – där stod en get och betade! När
ögonen vant sig, svajade getter i varenda trädkrona, en del säkert tio meter högt upp.
Andra träd var mindre, som vassa slånbuskar. Man berättade att getterna betar små
olivformade stenfrukter. På marken trillar nöten, som samlas upp, krossas och pressas
på dyrbar väldoftande bärnstensfärgad olja, arganoljan. Arganen kallas Livets träd, är
uråldrigt, och sänder sina rötter trettio meter ned och överlever av endast några
skvättar vatten. Arganträden finns nu på Unescos världsarvslista. Oljehanteringen
sköts av kvinnokooperativ. 300

Konstverket erbjuder ett flertal möjligheter till tolkning, några beskriver
konstnären i sitt förslag, andra kan bli till i mötet med betraktaren.

300

Sidén,Ann,Detgårlikabraav,textdokumenttillhörandegestaltningsförslaget2007.
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Ett av de problem som konstnären vill skildra är resurshantering och traditioner i
ett globalt perspektiv. I gestaltningsförslaget Det går lika bra blir de mål vi
arbetat med inom Projekt Konstpaus tydliga.301
Man kan resa med geten. I tid och i sammanhang… man ger tid och får tillbaka tid…
det gyllene belätet… den är proppad med läsningar. Jag har medvetet utgått ifrån Esf –
ramarna när jag kommit fram till detta förslag till gestaltning.302

Som citatet ovan visar har Ann Sidén på ett medvetet sätt arbetat med de
förutsättningar och frågeställningar som Projekt Konstpaus erbjudit och genom
sitt gestaltningsförslag valt att försöka kommunicera detta.
ESTETISKA ASPEKTER OCH UTFORMNING

I Ann Sidéns text, tillhörande gestaltningsförslaget, beskrivs teknik och material,
också detta skildrat i en poetisk ton. Geten modelleras och gjuts i brons och
patineras i en grön nyans. Konstnären kommer att lägga ner stor möda på att
finna det ”rätta” trädet och sedan forma geten efter trädet.303 Fästet i trädet blir
utfört på ett sätt så att trädet tillåts växa fritt. Materialet till sittplatsen blir trä
och sten, eventuellt med infällningar av glas i stenen. Ann Sidén skriver så här
gällande tekniken.
En gyllene get, eller ett vilse litet Guds får på seniga ben, står uppklättrad i ett träd,
betande med läpparna vänligt uppdragna. Den är i perfekt balans. Klövarna är fästade
så att trädets gren kan utvecklas. Montering bestäms i samarbete med
stadsträdgårdsmästare. Något grönpatinerad så hon smälter ihop med grönskan och så
hon passar, smaragdgrön, i kronan om vintern.304

Estetiken, vem anpassar sig till vem, i detta fall bildar geten och trädet en helhet
i formen. Färgvalet i patinan, grön som trädet. Blir ett på sommaren, apart på
vintern och avvikande på våren och på hösten. Genomförandet av gestaltningen
301

ESFͲmålensomisinturgrundarsigpåLissabonstrategiernadessamålpresenteradesiKapitelI.
SidénA,Detgårlikabraav,textdokumenttillhörandegestaltningsförslaget2007.
UrintervjunmedAnnSidén.
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beräknar konstnären till minst tre månader. Konstnären behöver maskinell hjälp
och handräckning i samband med montaget av geten i trädet och vid
grundläggning och fastsättning av tillhörande sittbänk.
PLATSEN OCH PLACERINGEN

Ann Sidén pekar ut flertalet möjliga platser för sitt gestaltningsförslag. Hon har
valt att slutgiltigt välja ut ett lämpligt träd när hon vet om gestaltningen skall
komma att bli realiserad, dvs. efter jurybedömningen. Det gemensamma för de
utpekade platserna är att de har en särskild karaktär och innefattar det ”rätta”
trädet.305 Lokalen som senare väljs ut för uppförandet av gestaltningen Det går
lika bra kommer att innehålla trädet och en särskild biotop med ett rikt växt- och
djurliv.306
KOMPLETTERANDE KOMPETENSER

Vägledande för val av plats/platser har varit den genomlysning av
projektområdet som George Krebbs, projektets biolog, genomfört genom sin
inventering i ett tidigt skede av Projekt Konstpaus.307 Tillsammans med
konstnärerna promenerades sträckan och naturtyperna analyserandes. De olika
beskrivningarna av naturtyperna och platserna gav konstnären Ann Sidén en
utgångspunkt i valet av idé och möjliga platser för gestaltningsförslaget.
TEKNIK FÖR PRESENTATION - PROJEKTETS INVERKAN

Ann Sidén har använt sig av traditionella modeller och skisser samt en
genomarbetad text i sin idéframställning. Konstnären inriktade sig på att
genomföra grundläggande datorutbildning och genomgick även projektets
modellkurs. Arbetssättet och projektets design, sammanföll med den
utvecklingsprocess som konstnären redan innan hade påbörjat.308 Därmed blev
305

UrintervjunmedAnnSidén.
Uttrycketlokaanvändiinventeringssammanhang(naturinventering)förenavgränsadnaturtypmed
särskildaegenskaperexempelvisgynnsamförnågonväxtellerdjurart.
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de strategier som användes inom projektet på ett naturligt sätt en del av anslaget
i gestaltningsförslaget. I Ann Sidéns funderingar framkommer ytterligare en
fasett som visar konstnärens medvetna förhållningssätt och önskan att förmedla
ett budskap. Men också en önskan om dialog i samhället i stort, främst genom en
vidgad förståelse för det okända och reflektion kring hur kulturbundna
tolkningarna av vårt gemensamma ”uterum” kan vara.
En flyktingfamilj kommer till ett svenskt torg eller en park de sätter sig inpå ställen
där… vi häpnar, där bara a-lagare sätter sig. Men de läser ju inte av platsen som vi
läser den… utan kanske sätter sig där för att det är lä eller att solen lyser som längst
just här.309

I en allt mer globaliserad värld förefaller medvetenheten kring dessa frågor vara
avgörande. Om konstnären också överväger, som Ann Sidén tycks göra, att
problematisera sin uppgift och roll som konstnär, samt betona mediets förmåga
att bära många innebörder, bör konsten som tolkare kunna ha avgörande
betydelse i arbetet mot det hållbara samhället.
JURYN OM ”DET GÅR LIKA BRA”

Gällande gestaltningsförslaget Det går lika bra eller ”geten” som juryn också
kallade Ann Sidéns tävlingsbidrag ansåg juryn att ”konstverket innefattar
intressanta och viktiga frågeställningar väl förankrade i Projekt Konstpaus.”
Vidare menade juryn att det är ”en rolig idé som skapar ett oväntat möte” och
kan ge upphov till olika diskussioner människor emellan.310 Man resonerade
kring de tekniska lösningarna eftersom ”geten” ska monteras direkt i ett levande
befintligt träd i ett känsligt naturområde. Juryn ansåg att denna detalj mycket väl
kunde lösas med hjälp av att konsultera kommunens Stadsträdgårdsmästare i
fastsättningsfrågan. ”Förslaget binder ihop dagens samhälle med förr i tiden och
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UrintervjunmedAnnSidén.
Citatur,Jurynskommentarerpågestaltningsförslaget”Geten”(Detgårlikabra),2007.
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även med andra länder och främmande kulturer.”311 ”Intressant är också att
gestaltningsförslaget anspelar på det oväntade mötet och vad som uppstår i
sådana möten” ansåg juryn.312 Konstnären Ann Sidén genomförde därtill ”en
säker muntlig presentation med en uttrycksfull inledning” gjorde juryn
gällande.313 Också själva presentationen återkopplade, ur ett metaperspektiv, till
Konstpausidén och grundbultarna i hela projektet med aktuella frågeställningar
om vårt samhälle och dess invånare. Förslaget Det går lika bra placerades i
grupp 2.
ANALYS OCH TOLKNING

I gestaltningsförslaget Det går lika bra problematiseras ett flertal frågor centrala
för Projekt Konstpaus. Resurshantering och traditioner, integration och
mångfald, tid och tankesätt. Ann Sidén förklarar i vårt samtal att konstens eller
mer bestämt konstnärens roll är av nödvändighet att ställa sig utanför flocken
och betrakta och förse samhället med alternativa tolkningar av vår livsvärld.
Ann Sidén använder metaforen flock för att beskriva beteenden, tillhörighet och
utanförskap människor emellan.314 En av Ann Sidéns strategier i sitt
konstnärliga arbete är att förse brukarna/betraktarna/publiken med flera möjliga
läsningar av de konstverk hon presenterar för offentliga miljöer, vilket också är
ett typiskt postmodernt förhållningsätt. I texten till juryn, beskriver Ann Sidén
genom korta ledtrådar, utgångspunkten för sitt konstnärliga skapande och vad
konsten är för henne. Dessa ledtrådar förses juryn med som ett komplement till
skisserna. Här följer ett utdrag ur konstnärens text som rör detta område.
Konst är konst därför att den är fullständigt onyttig. Denna get går inte ens att klättra
på, slå sig på. Bronsen blir vackrare med åren.
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Citatur,Jurynskommentarerpågestaltningsförslaget”Geten”(Detgårlikabra),2007.
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Nyttan kommer långt senare, när frågorna smält in och dyker upp i ett helt annat
sammanhang. Folksagor, bibeltexter traderas.315

Ann Sidén är tydlig och säker i sin muntliga framställning inför juryn,
komplexa ämnen såsom, hur kvinnokooperativen tar hand om Arganträden och
hur hanteringen av den dyrbara oljan som utvinns går till, förklaras med
inlevelse. Hon berättar också, som en analogi till de betande getterna i träden i
Afrika, om att det inte är länge sedan getter betade uppe på taken i Sverige,
eftersom takmaterialet ofta bestod av fodervall i mitten av förra seklet. Hon vill
att vi ska flytta (upp) blicken från det invanda och se att Det går lika bra på
något annat sätt och att sätten växlar över tid. Skisspresentationen bestod av
traditionella skalmodeller, text och fotografier som tillsammans med
konstnärens förmåga att muntligen beskriva sina idéer gav juryn en hel bild av
vad konstnären avsåg att förmedla genom sitt gestaltningsförslag.
I intervjun med Ann Sidén diskuterar vi också hur konst skiljer sig från
design. Hennes summering lyder: ”Konst har ett syfte och en form, men behöver
inte ha en funktion… i alla fall inte i första ledet.”316 Nyttan säger konstnären
”kommer långt senare” när konstverket internaliserats i det allmänna och samtal
förs med utgångspunkt i konstverkets förmåga att förmedla.
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Figur24.AnnSSidén/MammaKnotas,fotograafifrånenresaiiAfrika,bildenffinnsmediinläm
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IdaOlai
HDKGöteborg
Glaskonstnär


RAMEN
Ett gestaltningsförslag av Ida Olai.
Ida Olai befann sig i USA på stipendium och var därmed inte tillgänglig under
tiden för genomförandet av intervjuerna. Konstnären har lämnat in ett
förklarande textmaterial tillhörande gestaltningsförslaget Ramen. Med denna
text som utgångspunkt tillsammans med modeller och skisser samt
ljudupptagning från den muntliga presentationen inför juryn, blir helheten tydlig
trots utebliven intervju.
BUDSKAP OCH BERÄTTELSE

Ida Olai kallar sitt gestaltningsförslag för Ramen. Genom skisser, modeller och
text klargörs att gestaltningsförslaget består av en fyra meter lång murad vägg
med ett rektangulärt hål i. (figur 26) Hålet är omgivet av en guldram, av den typ
som äldre måleri många gånger är inramad i. Hela gestalten är placerad ute i
naturen. Det rektangulära hålet ramar in ett stycke utvald natur. Konstnären vill
lyfta ut konsthallen, museet eller galleriet i naturen. Ida Olai skriver i sitt
textdokument inför jurybedömningstillfället.
Jag vill med detta projekt skapa en Homage till Naturen. Tavelbilden förändras hela
tiden av ljuset, färgerna och sina tillfälliga besökare. Kanske hoppar en hare förbi?
Tavlan förnyas på så sätt varje sekund… Tanken är att skapa en känsla av att vara på
besök inne i ett museum, där naturen själv, med sin egen styrka håller i penseln
bestämmer tavlans bild. 317

Genom detta förslag hyllas djuren och naturen. Ida Olai bestämde sig tidigt i
projektet för att hon ville arbeta med djur, natur och årstider. Konstverket skall
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vara lättillängligt och inte svårt för publiken att förstå.318 Ida Olai är i sina
formuleringar också mån om att framhålla Strängnäsbornas stolthet över naturen
i sin egen hembygd. Något som konstnären beskriver att hon har lagt märke till
under sin tid i projektet. Konstnären är normalt bosatt i Östergötland och
tillbringade därför nätterna på hotell i Strängnäs under projektiden. Att bo på
hotell gav tid och tillfälle att prata med Strängnäsborna på kvällarna.
ESTETISKA ASPEKTER OCH UTFORMNING

En vägg med en rektangulär öppning, en öppning inramad av en klassisk
guldram av den sort som klassiska äldre målningar kan ha.(figur 25 och 26)
Guldramen kommer stå ut från väggen, vara relief. Framför väggen finns en
bänk placerad en bit ifrån. Här kan publiken sitta ner och koppla av för att
studera tavlan i den skepnad som för tillfället visar sig. Är det sommar? Blåser
det? Regnar det? Eller faller löven? Skuttar en hare förbi? Är spåren i snön från
ett vildsvin?
Konstnären är mån om att hennes konstverk skall inordnas sig i landskapet,
hellre än att sticka ut. Måtten på väggen/muren kommer att vara lika med
standardmåtten på en vägg inne i ett normalt hem, det vill säga en vägg med
måtten 2,40 m i höjdled. På längden mäter väggen 4 m och har en tjocklek på 25
cm. Intill väggen finns ett tillhörande trappsteg som är 20 cm högt respektive 50
cm brett. Konstnären understryker att detta trappsteg är särskilt viktigt eftersom
det skapar möjlighet för små barn att nå upp och se. Ramens rektangulära hål
kommer att mäta 160 x 110 cm. Ramen gjuts i cellplast och putsas med fint bruk
som sedan underbehandlas och förgylls. Ramen kommer att gjutas av ett företag
i Katrineholm som skapar profiler utifrån inlämnade skisser. Den förgyllda
ramen är den estetiska gestalten som bär det traditionstyngda museala anslaget
men som får en ny betydelse placerad ute i naturen. Väggen med mått som
påminner om inomhusmått ger en utgångspunkt för betraktaren, vi känner igen
318
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dessa proportioner men nu finns inte det avgränsande taket och inte heller övriga
tre väggar som vi normalt förhåller oss till i en inomhusmiljö. Golvet är marken.
Vi får själva skriva rummes avgränsningar.
Väggparitet färdigställs med vit puts, sedan fästs den förgyllda ramen på
väggen med epoxilim. Bänken muras på samma sätt också den på plats och
avslutas med ett lager vit puts.
PLATSEN OCH PLACERINGEN

Konstverket Ramen är lättplacerat menar konstnären. Ida Olai kan se
gestaltningen på många olika ställen, vid vattnet eller i en glänta, på en höjd
eller djupt inne i skogen. Ida Olai skriver i sin text angående placeringen att den
plats ”där skog och äng möts och där landskapet öppnar sig, kanske ändå är det
bästa.”319 Ida Olai har efter noga övervägande bestämt sig för att mura upp
väggen på plats för att kunna vara så exakt som möjligt i valet av den slutliga
placeringen för konstverket. Väggen kommer att muras upp med lecablock
direkt på den avsedda platsen.320 Placeringsbeslutet är därmed skjutet på
framtiden och Ida Olai har på detta sätt möjlighet att rama in precis den delen av
landskapet hon önskar sig vid ett eventuellt förverkligande i full skala.
KOMPLETTERANDE KOMPETENSER

Med all säkerhet har de allmänna exkursionerna i projektområdet försett
konstnären med en grundläggande förståelse för projektområdets varierande
natur.321 Ida Olai deltog i exkursionerna inom projektområdet, men har inte i
framtagandet av gestaltningsförslaget Ramen använt sig av projektets natur och
kulturvetare.
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TEKNIK FÖR PRESENTATION - PROJEKTETS INVERKAN

Ida Olai har använt sig av sina nyvunna kunskaper i 3D-modellering. Hon har
visat sitt förslag till gestalning med modeller och renderade 3D-skisser.
Konstnären har renderat en sommar- och en vinterversion av översiktsskissen.
Medan detaljbilden är framställd endast i en sommarversion. (figur 25)
Att
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gestaltningsförslag är säkert en följd av de teman som bearbetets genom
projektet men även en följd av att konstnären samtalat med Strängnäsborna och
uppfattad en särskild stolthet över den sörmländska naturen.
JURYN OM ”RAMEN”

Idén med ”levande naturmotiv i Ramen tyckte juryn var ”trevlig, det är en rolig
idé att konstsalongens väggar med tavelhål och skiftande naturmotiv blir ett ute
och ett inne på en och samma gång” resonerade juryn vidare. Ramen är en
intressant idé som, enligt juryn också ”presenterades trevligt och glatt” av Ida
Olai. Juryn uppskattade särskilt att konstnären tagit sig tid att fånga upp
Strängnäsbornas stolthet över sin trakt och natur. Idén inbegriper ”spännande
möjligheter där betraktaren blir en del av verket”. Juryn ansåg dock att ”idén är
förbrukad, den finns redan i flera varianter bl.a. i Skåne i södra Sverige”
berättade en av jurymedlemmarna.322
Tekniskt är verket genomförbart, men dimensionerna är avgörande för
helhetsupplevelsen, här var juryn tveksam till utförandet så som det presenterats
i nuläget. Juryn ansåg exempelvis att väggen bör göras dubbelsidig så att
betraktaren kan möta verket från båda hållen. I det presenterade förslaget är
väggen enkelsidig i den bemärkelsen att guldramen endast finns på en sida.
Juryn ansåg att idén var ”spännande eftersom den lyfter intressanta
frågeställningar och skapar nyfikenhet i vardagslivet.”323 Men man menade
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också att placeringen av verket är avgörande för hur det uppfattas, juryn önskade
att konstnären hade fördjupat sig ytterligare i denna fråga eftersom man
bedömde att valet av plats är det ”avgörande för hur rummet ska komma att
uppfattas”.324 Juryn frågade efter ”ett något mer tankfullt innehåll och inte
endast ett stycke inramad natur”.325 Några jurymedlemmar funderade också över
vad gestaltningen skulle kunna tillföra brukarna/besökarna av leden förutom
skönhetsupplevelsen. Juryn efterlyste ett mer adresserat innehåll och en
tydligare idé om vad detta förslag skulle kunna generera för tankar.
Gestaltningsförslaget Ramen placerades i grupp 3.
ANALYS OCH TOLKNING

I gestaltningsförslaget Ramen är själva ramen det mest väsentliga och
utmärkande menar konstnären, när hon vill flytta ut museet i naturen. Omsorgen
om den ornamenterade och förgyllda ramen kring öppningen i väggen visar var
konstnären vill rikta besökarnas blickar. På detta vis kan alltså konstnären styra
betraktarna. Rudolf Arnheim har beskrivit kraften i den avgränsade ytan
innanför ramen och betonat dess eget centrum, det som sker innanför ramarna är
ett eget universum eller en egen värld med dess egna kraftfält.326 Just hur ramen
påverkar betraktaren och hur relationen mellan det genom ramen sedda och hur
det omgivande rummet förändras i betydelse när blicken tvingas är det
väsentliga i detta verk. Ida Olai hade kunnat betona detta resonemang i sin text
eller i den muntliga framställningen, men så skedde inte denna gång.
Proportioner och storleksförhållanden i objektet erbjuder på liknande sätt
möjligheter att reflektera över inne och ute, respektive bakom och framför, men
också innanför och utanför. Detta är aspekter av mångfaldstemat och kunde ha
fungerat som grund för resonemang i överensstämmelse med Projekt Konstpaus
genomgående teman. Det finns förvisso många läsningar också av detta förslag,
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men dessa nådde inte fram. På ett omedvetet plan (konstnären har inte
formulerat detta) berör också konstverket sambanden natur, konst, rörelse och
hälsa som ju varit ett av de teman som bearbetats särskilt inom Projekt
Konstpaus. Konstverket skulle ha kunna erbjuda alla dessa aspekter i ett och
samma konstverk, något som hade varit intressant att erbjuda besökarna på
leden.
Ida Olai presenterade gestaltningsförslaget Ramen med hjälp av skalmodeller,
text och 3D-skisser. I detta fall har inte 3D-skisserna förmått övertyga, då en
reflekterande förklaring saknades såväl i den muntliga presentationen som i
texten tillhörande gestaltningsförslaget. Ida Olai utförde sin presenation ”trevligt
och glatt” men det saknades alltså en djupare dimmension i presentationen av
verket.327 En annan förklaring som jag ser är att de figurer som ska representera
människor i skisserna är utförda på ett sätt så att de liknar ledade modeller av
den typ som används vid modellstudier (oftast i amatörsammanhang) när det
inte finns levande modell att tillgå. (figur 26) Dessa figurer stärker inte känslan
av att detta skulle kunna vara på riktigt utan förfrämligar snarare betraktaren
från det presenterade innehållet i skissen.


Figur25,s146.Figurenvisar3DͲskissavdendelavgestaltningsförslagetRamensomärtänktattvara
detaljeradochhantverksmässigtutförd.3DͲskissenärutfördavIdaOlai.
Figur26,s146.Figurenvisaren3DͲskissavgestaltningsförslagetRamen(vinterrendering).3DͲskissen
äravutfördavIdaOlai.(Bildenärnågotbeskuren)
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Figur25


Figur26

147

KONSTPAUS MÅNGFALD
TÄVLINGSBIDRAGEN – EN KORT SUMMERING

Genom att summera de olika tävlingsbidragen inom Projekt Konstpaus kan man
konstatera dess mångfald och varierande uttryck.
I konstverket, Korpberget X 6584000 Y1574000, är grundtanken att
kommentera miljön, genom ett objekt som inte står i konkurrens med
landskapets skönhet. Objektet gör det möjligt att visa de geologiska lager som
finns under jorden genom skillnader i textur och färgnyans i ytan av objektet.
Cellerna - Med sina livstrådar, visar kärnan i vår mänskliga vävnad och
komplexiteten i de kval vi kan stå inför, när den celldelning vi tar för givet inte
fungerar som den ska. I Bänk för trofasta, porträtteras ett stycke historia och ger
oss en möjlighet att ta till oss hanverkstraditioner kopplade till platsen för
konstverket. Konstverket, Assimilerad, ställer frågor om vad vi gör med vår
natur och hur vi integreras i våra sammanhang. Kluvna stenar, å sin sida berättar
om det råa genom stenen eller ”jättekastet” och det förfinande genom guldet.
Samtidigt blir verket ett riktmärke från sjön. Gatan, målar vägen med gatsten,
det urbana ges utrymme för återspegling mitt i naturen. Våra sinnen skakas om
av det förändrade ljudet orsakat av det förändrade materialet. I En himmelsk
upplevelse, blir det möjligt att se stjärnorna vid horisonten och få veta vad de
heter samtidigt som vi får skydd för väder och vind. Sjömärke med sittplatser är
tänkt att visa vägen och vara ett landmärke och en mötesplats med associationer
till forntida yxformer. Installationen, Det går lika bra, får oss att vakna upp och
fundera, ”vad gör en get i ett träd, var har jag sett det där förut?”328 Det oväntade
mötet ger utrymme för eftertanke, konstnären tar oss med på en resa. Genom
Ramen, visas ett stycke natur och konstnären, tar med oss in i naturen.
Konstverket vill lyfta Strängnäsinvånarnas stolthet för naturen i trakten.
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PROJEKTS PÅVERKAN

För att förmedla en djupare förståelse av konstnärernas val av teman och
bearbetning av dessa genom skiss, har jag gjort ett försök att utläsa vilka
diskurser som ligger i projektets formulering, dess ekonomiska förutsättningar
och sammanhang. Diskurs, i enkel bemärkelse, åsyftar de språkliga mönster som
avgör hur vi talar, förstår och skapar mening om oss själva och vår värld,
relaterat till en specifik social situation. För att avtäcka dolda mönster vill jag
slutligen helt kort reflektera över i vilken diskurs jag, konstnärerna och juryn
befunnit oss inom Projekt Konstpaus. Den övergripande diskursen återfinns i en
diskussion som förts på EU-nivå i syfte att på längre sikt ”bli världens mest
konkurrenskraftiga och mest dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med
möjlighet till en hållbar ekonomi.” Föregående citat hittas i den övergripande
strategin som formulerats inom de så kallade Lissabonstrategierna. Projekt som
har erhållit ekonomiskt stöd från EU genom Europeiska Socialfonden (ESF)
inom programmet Växtkraft Mål 3 har haft att överväga särskilda utpekade
teman, som i sin tur har till uppgift att säkra den politiska utvecklingen åt ett
bestämt håll. Dessa är Jämställdhet mellan könen, IT-området, Hållbar
utveckling och Regional utveckling. Dessa fyra områden opererar på olika nivåer
i samhället från den personliga utvecklingen på individnivå, via utveckling på ett
regionalt plan till en global nivå. Alla dessa i sin tur bär, den som jag identifierat
som den övergripande strategiska, rubriken mångfald. Begreppet mångfald har
fyllts med underliggande diskursiva nivåer som hör samman med att skapa
förutsättningar för integration mellan olika grupper i samhället. Dessa kan i sin
tur också läsas som åtaganden på flera nivåer, dvs. individnivå, gruppnivå,
regional nivå och global nivå. Operativt på projektnivå arbetades inom Projekt
Konstpaus med Temaverkstäderna vilka riktade sig direkt till individerna i
projektet. I sin tur formulerades underrubriker som, Ord, Begrepp, Förståelse –
Bryggan, som syftade till att överbrygga språkliga och kulturella hinder
projektdeltagarna emellan. IT-samhällets möjligheter och konsekvenser,
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fokuserade på ett livslångt lärande och bildspråkets betydelse. Jämställdhet,
kvinnligt – manligt, syftade till att genomlysa frågor om jämställdhet mellan
könen. Här blir ytterligare en diskursiv nivå synlig, som härrör från diskussioner
som förts på EU-nivå, ”att modernisera och stärka den europeiska sociala
modellen, genom att investera i människor och bekämpa social utslagning.”329
Den här diskussionen har att göra med den övergripande insikten i att människan
är den viktigaste beståndsdelen i strävan mot ett framtida hållbart samhälle.
Genomgående har också sambanden mellan natur, kultur och hälsa lyfts upp
och diskuterats i projektet alla faser. Denna strategi sammanfaller också med
idén om att människan står i centrum för framtida hållbara satsningar. Dessa
teman visar sig i en sammansatt form i de artefakter som konstnärerna lagt fram
för jurybedömning. Några av de deltagande konstnärerna har medvetet valt att
utgå ifrån projektets tematisering av Lissabonstrategierna medan andra på ett
omedvetet plan har förhållit sig till dessa i sina skisser.
Att hålla i styrpinnen i ett projekt som har många och komplexa diskursiva
nivåer har varit både utvecklande och en utmaning.
Det utvecklande har varit att genom projektets design kunna iscensätta en
lärprocess utifrån utpekade centrala teman (på EU-nivå). Utmaningen har varit
att hantera förändringar på nationell nivå som uppstått under resans gång,
exempelvis förändringar i samband med regeringsskiftet mitt under projektets
gång. Omtolkningar av dokument och användning av statliga medel på
individnivå, kopplat till hur man på bästa möjliga sätt tillser att individer inom
projektet blir anställningsbara (vilket ju varit ett av de mål som måste uppfyllas
inom Projekt Konstpaus) blev en stor utmaning.330

329

UrLissabonstrategintidigaresammanfattadikapI,s15.
ProjektKonstpaus(boken),2009,red.FlorinU,RydénA,ZanderK,bildred.NybladL,s301.

330

150

JURYARBETET - MOTTAGANDE OCH GIVANDE

I kommande textavsnitt ligger utgångspunkten i det skriftliga material med
vilket juryn underrättat konstnärerna, samt ljudupptagningar ifrån juryns
sammanträden.

I

detta

avsnitt

behandlas

således

kommunikationen

jurydeltagarna emellan, efter att de erhållit fullständig information om
gestaltningsförslagen från konstnärerna. Vidare beskrivs hur juryns resultat
sammanställts, samt vad medlemmarna i juryn enats om och hur denna
information har delgetts konstnärerna.
Informationen från konstnärerna till juryn, består av en muntlig presentation
och en modell av gestaltningsförslaget i skala av 1:10 eller 1:20. Dessa modeller
är, vilket tidigare diskuterats, utförda som tredimensionella modeller med
understödjande skisser och måttangivelser. Förslagen är även presenterade i
pappersform i någon av följande tekniker: fotomontage, visualisering i 3D,
alternativt en väl genomarbetad teckning. I dessa bilder är objektet/objekten
storleksrelaterade till den omgivande miljön. En detalj av gestaltningsförslaget
visas också i skala 1:1, för en tydlig redovisning av konstnärlig teknik samt
materialhantering. Till detta finns också en textbilaga med en teknisk och
ekonomisk beskrivning, samt ett förklarande text. Det skriftliga underlaget fick
juryns deltagare ta del av ett par veckor före konstnärernas muntliga
presentation och de hade därmed en viss förförståelse.
Juryn sammanträdde för första gången den 29 maj 2007 i direkt anslutning
till att samtliga konstnärer genomfört sina muntliga presentationer. Alltså
samma dag som den muntliga redovisningen av alla gestaltningsförslag ägde
rum. Sedan träffades juryn ytterligare en gång och gick igenom alla förslag. Vid
detta andra mötestillfälle, jämfördes anteckningar och en djupare diskussion
fördes som utmynnade i att juryn rankade förslagen. Därefter hade juryns
medlemmar två veckor på sig att sammanställa sina respektive omdömen som
sedan skickades till ledningen för Projekt Konstpaus. Projektledningen fick till
uppgift att sammanställa omdömena, samt förmedla resultaten till konstnärerna.
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Hela bedömningsprocessen tog ungefär en månad. Tävlingen avslutades med att
konstnärerna fick det sammanställda resultatet av tävlingen med post, skickat
den 20 juli 2007. Juryns bedömningskriterier finns beskrivna i inbjudan till
tävlingen.331
GENERELLT JURYOMDÖME OCH TÄVLINGSRESULTAT

De deltagande konstnärerna fick ta del av resultatet av jurybedömningen som
presenterades dels i form av ett generellt omdöme och dels i ett individuellt dito.
Resultaten meddelades skriftligt, via brev, till respektive medverkande konstnär.
Juryn menade allmänt att det fanns många ”fina” idéer med intressanta
tillhörande presentationer bland de inlämnade förslagen. Med fina avsåg juryn
genomarbetade och estetiska. Bedömningen gjordes i första hand utifrån
juryprogrammets kriterier där fokus är lagts främst vid bearbetning av idén, det
materiella, tekniska och estetiska utförandet, hållbarhetsaspekter samt förslagets
utförbarhet i full skala.332
De inkomna gestaltningsförslagen indelades i tre grupper som benämndes 1,
2 respektive 3. Juryns bedömning av gestaltningsförslagen är grupperade 1, 2, 3
samt övriga. Grupperna 1 och 2 har erbjudits avtal om realisering. Grupp 3 kan
bli aktuella i ett senare skede, men kräver en omarbetning eller utveckling för att
komma ifråga. De förslag som inte placerades i någon av dessa grupper
benämndes som ”övriga” av juryn i deras anteckningar, dessa förslag uppfyllde
inte de grundläggande kriterierna för tävlingen och har därmed ej heller kommit
att analyseras ytterligare i denna studie.
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Tabell1.Översiktavkonstnär,gestaltningsförslagochplacering.
Konstnär/
gestaltningsförslag

födelseår

Högsta avslutade utbildning

Juryresultat
1,2, 3*

Anton Engvall/
”Korpberget X
6584000 Y1574000”

1973

Konsthögskola

grupp 1

Mårten Carlsson/
”Korpberget X
6584000 Y1574000”

1966

Folkhögskola (konstlinje)

grupp 1

Åsa L Winterqvist
”Cellerna - Med sina
livstrådar”

1970

Konsthögskola

grupp 2

Kaarin Bonde Jensen
”BÄNK FÖR
TROFASTA”

1957

Konsthögskola

grupp 2

Synnöve Pohjola
Jensen/
”Assimilerad”

1965

Konsthögskola

grupp 1

Tommy Adelholt/
”Kluvna stenar”

1949

Folkhögskola
(konstlinje)/
lärling

grupp 2

Jim Axén
”Gatan”

1949

Konsthögskola

grupp 1

Stefan Edqvist
”En himmelsk
upplevelse”

1970

Konsthögskola

grupp 3

Gunnar Carl Nilsson
“Sjömärke med
sittplatser”

1960

Folkhögskola
(konstlinje)/
lärling

grupp 3

Ann Sidén (Mamma
Knota)/
“Det går lika bra”

1959

Folkhögskola
(konstlinje)
lärling

grupp 2

Ida Olai/
“Ramen”

1971

Konsthögskola
(konstlinje)

grupp 3

Tabell1.Tabellenvisarenöversiktavkonstnärernasplacering,ålderochutbildningsbakgrund.
*Jurynsbedömningavgestaltningsförslagenärgrupperade1,2,3samtövriga.Grupp1och2har
erhållitavtalomrealiserande.Grupp3kanbliaktuellaiettsenareskede,menkräveromarbetning
ellerutvecklingavgestaltningsförslagetförattkommaifråga.
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Av tabell 1 på föregående sida kan utläsas att åtta konstnärer, fyra kvinnor och
fyra män erhållit uppdrag (grupp 1 och grupp 2). Av dessa åtta konstnärer har
fem konstnärer högskoleexamen från någon konsthögskola i Sverige eller
Norden. Det vill säga mellan fyra och fem års högskoleutbildning. Tre av dessa
är kvinnor och två män.
Bland de åtta konstnärer som erhållit uppdrag, finns en spridning i ålder från
den yngsta konstnären som är född 1973, till den äldsta som är född 1949.
Medianåldern i konstnärsgruppen som helhet (år 2007) är 44,5 år och
medianåldern bland de som placerats i grupp 1och 2 är 45 år. Åldern har således
inte haft någon avgörande betydelse för utfallet.
JÄMFÖRELSER

För att belysa likheter och skillnader i gestaltningsförslagen har jag valt två olika
perspektiv, dels likheter och skillnader i innehåll och dels likheter och skillnader
i framställandet av skisserna.
I det första perspektivet, likheter och skillnader i innehåll, använder jag två
kriterier för att kategorisera innehållet i gestaltningsförslagen, personligt och
platsrelaterat innehåll i gestaltningsförslagen (förmedlat genom konstnärernas
skisser, modeller och dokument). För att hitta särskiljande alternativt likartade
egenskaper i gestaltningsförslagens innehåll använder jag mig av kategorierna:
Personligt - hur stor är förekomsten av personligt innehåll i det föreslagna
konstverket? Platsrelaterat - i vilken utsträckning relaterar det föreslagna
konstverket till platsen?
I det andra valda perspektivet, tittar jag på vilka skisstekniker konstnärerna
valt att presentera sina gestaltningsförslag med (utöver de två obligatoriska
teknikerna skalmodell och text). Här finns tre kategorier, fotografi/ fotomontage,
frihandsteckning och 3D-visualisering.
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Tabell2.PersonligtrespektivePlatsrelateratinnehåll.
Titel

Personligt

Platsrelaterat

”Korpberget X 6584000 Y1574000”

I liten utsträckning

I stor utsträckning

”Cellerna - Med sina livstrådar”

I stor utsträckning

I stor utsträckning

”BÄNK FÖR TROFASTA”

I liten utsträckning

I stor utsträckning

”Assimilerad”

I stor utsträckning

I stor utsträckning

”Kluvna stenar”

I liten utsträckning

I stor utsträckning

”Gatan”

I liten utsträckning

I stor utsträckning

”En himmelsk upplevelse”

I liten utsträckning

I liten utsträckning

“Sjömärke med sittplatser”

I liten utsträckning

I stor utsträckning

“Det går lika bra”

I stor utsträckning

I liten utsträckning

“Ramen”

I liten utsträckning

I liten utsträckning

Tabell2.Visarivilkenutsträckninggestaltningsförslagetharpersonligtrespektiveplatsrelaterat
innehåll.Markeratmeduttrycken,”istorutsträckning”respektive”ilitenutsträckning”itabellen.


Vad som blir synligt med hjälp av tabell 2 är att det personliga innehållet syns
tydligast i tre av de analyserade gestaltningsförslagen. Cellerna - Med sina
livstrådar speglar den personliga erfarenheten av sjukdom. Assimilerad, berättar
om konstnärens reflektion och sitt personliga behov av att vara nära naturen. Det
går lika bra, skildrar konstnärens egen resa, bildligt och bokstavligen, i norra
Afrika. Sju av tio gestaltningsförslag har ett tydligt platsrelaterat innehåll. Att
relatera till platsen uppfattar jag som allmän konvention som förstås hänger
samman med att gestalta och skapa konst för en utomhusmiljö.
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Tabell3.Skisstekniker
Titel

Fotografi/

Frihandsteckning

3D-visualisering

fotomontage
”Korpberget
X 6584000 Y1574000”



X

”Cellerna - Med sina



X

livstrådar”
”Bänk för trofasta”



”Assimilerad”



X
X

”Kluvna stenar”



X

”Gatan”

X

”En himmelsk upplevelse”



“Sjömärke med sittplatser”



”Det går lika bra”

X

“Ramen”



X
X

X

Tabell3.Tabellenvisarvilkaskissteknikergestaltningsförslagenärpresenterademed(utöverdetvå
obligatoriska,skalmodellerochtextsomallakonstnärerharlämnatin).Xmarkerarvaldatekniker.

Utifrån ett begränsat antal undersökningsobjekt kan naturligtvis inga generella
samband visas. Men några indikationer har visat sig ifråga om sambandet mellan
presentationsätt och avsett kommunicerat innehåll, med tanke på hur
framgångsrikt förmedlandet har visat sig vara. Jag har iakttagit en något större
potential i att förmedla ett komplext gestaltningsinnehåll till en jury med stöd av
digitala tekniker än vid användandet av traditionella skisser. Av de
gestaltningsförslag som placerats i grupperna 1,2 och 3 har två av tre förslag,
som placerats grupp 1, använt sig av 3D-skisser och den tredje i denna grupp har
använt sig av digitalt fotomontage. I alla gestaltningsförslag som placerats i
grupp 1 har konstnärerna alltså använt digitala tekniker i sin skissframställning.
Inom grupp 2, har en av tre använt 3D-skisser i sin framställning och en har
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använt frihandteckning. Bland de förslag som hamnat i grupp 3 har två av tre
använt 3D-skisser och en frihandsteckning. Konstverkets kvalitet är det centrala
och man kan säga att såväl förtjänster som brister visar sig tydligt i 3Dskisserna.
Tillsammans med dessa iakttagelser måste förstås också förmågan att
presentera sitt förslag muntligen vägas in liksom att skriftligen utrycka sig i den
tillhörande textbilagan. Av juryns kommentarer framgår att den muntliga
framställningen haft betydelse för mottagandet av informationen. Liksom att den
skrivna texten har haft betydelse för läsningen av skisserna. Exempelvis är det
troligt är att en tydligare (mindre blyg) muntlig presentation hade ökat chansen
exempelvis för förslaget En himmelsk upplevelse att placeras i grupp 2. Ett av de
tre förslag som rankades högst (grupp 1) hade dock en svag muntlig
framställning. Medan två förslag som placerades i grupp 3 hade starka muntliga
presentationer. Detta visar att det dock är helheten som bedömts, men att
presentationen har betydelse för hur väl mottaget ett gestaltningsförslag blir.
Förvånade är att det genom analysen av respektive förslag har framkommit
att det talade och det skrivna ordet haft stor betydelse för juryns intryck av
respektive förslag, detta framkommer genom juryns uttalanden om respektive
presentation. I ett flertal fall har utryck såsom ”presenterades trevligt och glatt”,
”en säker muntlig presentation med en uttrycksfull inledning”, ”mycket
fascinerande” eller ”trevande och osäker” använts av juryn vid diskussion och
bedömning av tävlingsbidragen. Det skrivna ordet har specifikt i ett fall varit
avgörande. Konstnären Åsa L Winterqvist kom in med en kompletterande text,
angående den personliga erfarenhet som ligger till grund för förslaget Cellernamed sina livstrådar till juryn. En längre diskussion uppstod kring denna text,
som gjorde det tydlig för juryn att det fanns en personlig erfarenhet bakom valt
tema. Detta kopplat till teori om text och bild i samverkan, så kan konstateras att
text som angivare av läsordning ytterligare kunnat bekräftas.
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***
I detta andra kapitel har tävlingsbidragen presenterats och analyserats vart och
ett för sig. Med utgångspunkt i vad konstnärerna berättat i sina respektive
intervjuer, har strukturen i framställningen organiserats. Varje bidrag har
analyserats med avseende på, Budskap och berättelse, Estetiska aspekter och
utformning, Platsen och placeringen, Kompletterande kompetenser och Teknik
för presentation - projektets inverkan. Efter respektive analys har sedan juryns
diskussion och bedömning av respektive gestaltningsförslag återgetts. Därpå har
helheten och de utmärkande dragen för respektive förslag anlyserats och tolkats.
När sedan alla förslagen presenterats har pluralismen kunnat konstateras, dvs. de
varierande uttrycken och de särskiljande dragen. Dessa drag har sedan
sammanställts under rubriken Konstpaus mångfald som följts av en kortare
analys av vilka diskurser som ligger i Projekt Konstpaus formulering och hur
dessa formuleringar i sin tur blivit synliga i flera gestaltningsförslag. Därefter
har juryarbetet fokuserats och den generella bedömningen av tävlingen som
helhet har lagts fram samtidigt som utgångspunkterna för juryns beslut har
visats.
Slutligen har jämförelser mellan de olika tävlingsbidragen systematiserats
och några resultat har, med hjälp av tre tabeller, tydliggjorts. Den första tabellen
visade en översikt av respektive konstnär, gestaltningsförslag och placering, den
andra visade förekomsten av personligt respektive platsrelaterat innehåll i
vederbörligt tävlingsbidrag och den tredje visade valda skisstekniker. Med dessa
tre tabeller som utgångspunkt kan konstateras att konstnärens ålder inte har haft
betydelse för utfallet från juryn. Var det gäller det personliga respektive
platsrelaterade innehållet i skisserna, som tydligast synts i tre av de analyserade
gestaltningsförslagen, visade det sig att juryn premierat alla dessa tre förslag
(som förvisso i två av fallen också har ett platsrelaterat innehåll). Den tredje
tabellen som visade likheter och skillnader i skissframställningen visade att det
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finns en något större potential i att förmedla ett komplext gestaltningsinnehåll
till en jury med stöd av digitala skisser än vid användandet av traditionella
skisser. Därmed är inte sagt att det alltid är en fördel. Konstverkets kvalitet är
det centrala och man kan säga att såväl förtjänster som brister visar sig tydligast
i 3D-skisserna. Slutligen har också analyserna visat att såväl det talade som det
skrivna ordet haft stor betydelse för juryns intryck av respektive förslag.
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KAPITEL III

AVSLUTANDE DISKUSSION
ETT RIKT MATERIAL

Projekt Konstpaus har erbjudit ett rikt material för forskning beträffande hur
skissmaterial kan tydas. I denna studie har specifikt material gällande de
jurybedömda gestaltningsförslagen (tävlingsbidragen) från projektet redovisats
och analyserats. Syftet har varit att redogöra för hur konstnärerna i Projekt
Konstpaus utformar sina gestaltningsförslag. Det som utmärker respektive
gestaltningsförslag har blivit synligt genom analysen av respektive förslag, på så
sätt har också konstnärernas gestaltningsprocesser skildrats.
Helt kortfattat, en resumé av vad som utmärker respektive tävlingsbidrag: I
gestaltningsförslaget Korpberget X 6584000 Y1574000, har strävan varit att visa
dolda geologiska lager. Det speciella i detta bidrag är konstnärerna Mårten
Carlsson och Anton Engvalls vilja att utveckla ett måleriskt språk. Genom att
systematiskt använda skillnader i textur och färgnyans på ytan av ett
betongobjekt kan geologiska data förmedlas menar de båda konstnärerna.
Gestaltningsförslaget Cellerna - Med sina livstrådar å sin sida, utmärks av att
den personliga erfarenheten står i fokus. Konstnären Åsa L Winterqvist
diskuterar de kval som träder in när celldelningen inte fungerar som den ska i
våra kroppar. Med utgångspunkt i den personliga erfarenheten diskuteras frågor
som också berör allmänt. I Bänk för trofasta är det hantverksorienterade anslaget
det
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hantverkstraditioner relaterade till den nedlagda tegeltillverkningen på den valda
platsen. Konstnären Kaarin Bonde Jensen vill också uppmuntra framtida
besökare till att fotografera sig sittandes på bänken, med den utvalda turkosa
färgen i ryggstödet som bakgrund och med hunden på armstödet, vilken är tänkt
att berätta om äldre porträttmåleri. Det som utmärker förslaget, Assimilerad, är
att det ställer frågor om vad vi gör med vår natur genom ett av naturen återtaget
objekt. Objektet smälter samman med naturen eftersom det är omgivet och
beklätt av mossa. På samma gång diskuterar konstnären Synnöve Pohjola Jensen
assimilationsfrågor, vilket titeln på gestaltningsförslaget också anger. I
gestaltningsförslaget Kluvna stenar är det istället materialens kontraster som
karakteriserar, det förfinande bladguldet ansluter till Strängnäs stift och det råa i
den stora kluvna stenen som kommit i dagen i samband med exploatering av
platsen berättar om byggande. Konstnären Tommy Adelholt vill exponera
förgyllaryrket och sätta gammal teknik i ett nytt sammanhang. Genom förslaget
Gatan manifesteras det urbana mitt i naturen. Med hjälp av ett parti
gatstensbeläggning vill konstnären Jim Axén göra oss observanta genom det
avvikande. Den kroppsliga förnimmelsen av materialet och ett förändrat ljud,
när framtida cyklande besökare passerar den här delen av Konstpausleden är
tanken att skaka om och väcka våra sinnen. Det urbana ges utrymme och
återspegling mitt i naturen när den ordinarie stenmjölsbeläggningen byts ut. I
förslaget En himmelsk upplevelse har konstnären, Stefan Edqvist, valt att
informera om stjärnbilder och dess orientering på himlavalvet genom små
grupperade hål i väggpartierna på en paviljong. Besökarna ska kunna sitta
skyddade för väder och vind samtidigt som de kan ta del av upplysningen. Det
pedagogiska anslaget, riktat till skolbarn, liksom omsorgen om att
funktionshindrade ska kunna ta del av verket är det som utmärker detta förslag.
Gestaltningsförslaget Sjömärke med sittplatser är tänkt att fungera som ett
landmärke och en mötesplats menar konstnären Gunnar Carl Nilsson.
Skulpturen är utformad med utgångspunkt i forntida yxformer. Det som
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utmärker detta förslag är det monumentala formatet och den tänkta placeringen
alldeles intill vattnet, skulpturen är tänkt att fungera orienterande både från
sjösidan och från land. I gestaltningsförslaget Det går lika bra av Ann Sidén
alias Mamma Knota, står det oväntade mötet i centrum. Konstnären tar oss med
på en resa i tiden och över kontinenter. Det var inte länge sedan getter betade
våra tak av fodervall även här i Sverige, menar konstnären och pekar på att det
som väcker häpnad i vår tid kan ha varit en helt vanlig syn för inte så länge
sedan eller på en annan plats i världen i samma stund. Via Ramen visas ett
avgränsat utsnitt natur. Genom att tvinga de framtida besökarnas blickar genom
det avgränsade rektangulära utsnittet, riktar konstnären Ida Olai våra blickar och
styr vår uppmärksamhet åt ett bestämt håll.333 Det utmärkande draget i
gestaltningsförslaget är att konstnären vill lyfta fram Strängnäsinvånarnas
uttalade stolthet för sin hemtrakts natur.
Studiens fokus har varit att undersöka konstnärliga skisser och modeller samt
att visa vilka medier konstnärerna använt och dess betydelse för utfallet vid
jurybedömning. Hur kommunikationen mellan konstnär och beställare gått till
har belysts samt hur juryns beslut relaterar till presentationsformerna. Exempel
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projektarbetsgrupp har tagit fram sina gestaltningsförslag har visats. I studien
har beskrivits hur samverkan mellan de olika deltagarna inom projektet har
influerat utvecklingen i det konstnärliga gestaltningsarbetet. Konstnärernas val
och bearbetningen av gestaltningsteman har blottlagts genom intervjuerna. Till
följd av den empirinära framställningen medräknat analys och tolkning har
aktuellt material förmedlats med bäring på området konstnärliga processer. I
metodgenomgången inom Kapitel I klargjordes att det empiriska materialet
skulle analyseras med utgångspunkt i ett multimodalt betraktelsesätt.
Modaliteterna som avsågs var semiotik, ikonografi och i enkel mening
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diskursanalys. De första två, semiotik och ikonografi, har haft direkt bäring på
analysen av skissmaterialet med tillhörande presentationer och texter. Medan
den tredje, diskursanalys, mer fungerat som ett övergripande analysfilter
gällande projektets sammanhang. Att sedan ytterligare diversifiera analysen med
hjälp av valda siter, relationen till hur objektet undersöks, har givit en rik bild av
materialet.334
FRAMTRÄDANDE KONTURER

Några konturer har kunnat tecknas mot bakgrunden - det undersökta materialet
dvs. intervjuer, ljudupptagningar och arkivmaterial från Projekt Konstpaus.
Kartläggningen av hur konstnärerna valt att presentera sina alster, vilka
skisstekniker, medier, de brukat har givit information om vilka möjligheter de
digitala teknikerna har i detta sammanhang. Nya belägg för hur samverkan
mellan text och bild fungerar i den här sortens skisspresentationer har också
framkommit. Liksom information om hur en gestaltningsidé förmedlas till en
mottagare. De val av tekniker och presentationssätt som varit mest gynnsamma
för förmedlingen av idén har exemplifierats. Några indikationer beträffande
sambandet, presentationsätt och avsett kommunicerat innehåll, kan urskiljas.
Detta har i sin tur kunnat förbindas med hur framgångsrikt förmedlad
innebörden visat sig vara.
Studien visar att det finns en större potential att förmedla ett komplext
gestaltningsinnehåll till en jury med stöd av digitala skisser, än vid användande
av traditionella skisser. Det har visat sig att det kommande konstverkets
kvaliteter blir synliga, men också att de brister som finns i gestaltningen
tydliggörs i 3D-skisserna. Exempel på båda delarna har framkommit i studiens
fall och analyser. Idag förekommer allt oftare digitala skisser av olika slag och
när det gäller läsningen av dessa skisser pågår en ständig utveckling, som i
överensstämmelse med mognandet av mediet måste ha sin gång. Liksom
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teknologier tidigare i historien haft sin påverkan på bildutvecklingen, tolkningen
och seendet har också övergången till digitala skisstekniker denna inverkan. En
bild som framträder är de nya digitala skissteknikernas betydelse och påverkan,
samt också i viss mån omformulering av konstnärers skisser och på vilket sätt de
används. I vissa fall har det gått att urskilja att gestaltningsprocessen tagit sig
nya eller andra vägar till följd av dessa nya tekniker. Samverkan mellan
konstnärerna och inventerarna är ett sådant exempel där den här typen av skiss
använts, liksom vid gestaltningsdiskussioner under processens gång. Här har de
snabbt modifierbara digitala skisserna haft betydelse för den gemensamma
förståelsen av ett gestaltningsproblem. Konstnären Jim Axén visade exempelvis
ett flertal förslag till placering av sitt gestaltningsförslag Gatan, för de övriga
kollegorna i teamet, när den övergripande planeringen av ledens sträckning
diskuterades. De olika valda naturtyperna med den infogade urbana Gatan,
synliggjorde olika förslag till placeringar av gestaltningen samt hur dessa skulle
kunna se ut relaterat till de föreslagna platserna på kartan. I Synnöve Pohjola
Jensens fall visualiseras platsens karaktär noga, genom en 3D-skiss, utan att
konstnären i realiteten valt ut en exakt plats. De mossbeklädda objekten visas i
skissen Assimilerad och förefaller verkliga i sin miljö trots att de ännu inte fanns
och kunde därför diskuteras i förhållande till de karaktäristiska platserna.
Vad som också visat sig efter hand som materialet granskats är konstnärernas
vilja att förmedla budskap. Inledningsvis och under arbetets gång fanns en tanke
om att det mer är undantagsvis som konstnärer medvetet avser att kommunicera
med sina verk. Kanske är detta främst en medialt förmedlad bild som
synliggjorts och etsat sig fast tillsammans med den romantiska myten om geniet,
genom att ett fåtal namnkunniga konstnärer någon gång uttalat sig i denna
riktning.335 Idén om konstnärens otyglade kreativitet är en av alla de myter som
finns djupt graverade i mångas uppfattning, när det i själva verket ofta handlar
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om problemlösning. Denna idé speglar inte särskilt väl konstnärlig praktik.
Genom intervjuerna och de konstnärliga artefakter som ingår i denna studie har
en tydlig bild framkommit. Genom ett flertal exempel har just konstnärernas
vilja att kommunicera illustrerats. Bland samtida konstnärer, åtminstone i vår
kultursfär, pågår en önskan att kommunicera och en strävan efter dialog. I det
studerade materialet har jag upptäckt viljan att skapa just språk, att systematisera
innebörder. Minns gestaltningsförslaget Korpberget X 6584000 Y1574000 och
det måleriska kodsystem konstnärerna Mårten Carlsson och Anton Engvall avser
förmedla. Ett komplext innehåll som har möjlighet att bli läsbart för betraktaren.
Ett system av måleriska koder förmedlat via möten mellan ytor och strukturer
med utgångspunkt i betongens inneboende materialitet. Begrunda konstverket
Assimilerad av Synnöve Pohjola Jensen, objektet som förväntas återförvärvas av
naturen och som innefattar en hyllning till världens kommande återhämtning.
Eller Stefan Edqvists gestaltningsförslag En himmelsk upplevelse, där det finns
en pedagogisk ambition att förmedla både en upplevelse av och vissa fakta om
stjärnbilder. Också i Ann Sidén- Mamma Knotas tävlingsbidrag, Det går lika
bra, diskuteras ett flertal frågor centrala för Projekt Konstpaus såsom
resurshantering och traditioner, integration och mångfald, tid och tankesätt. De
visar alla en utrycklig vilja till kommunikation.
Hur gestaltningsprocesserna ser ut har bevarats inblickar i genom ett flertal
redovisade processer. Mer exakt vad i processen som leder fram till ett av juryn
antaget gestaltningsförslag, har varit svårare att uttyda ur materialet. Att det
valda mediet har betydelse har redan konstaterats. En faktor som dock förefaller
rimlig att peka på gällande processen är i vilken utsträckning uppdragets art
korrelerar med konstnärens eget spår i sin ordinarie verksamhet. De konstnärer
som haft en egen längre pågående process i samma riktning som den
övergripande projektformuleringen, har haft lättare att nå fram med sitt budskap
till juryn. Några av de skildrade exemplen innehåller utsagor om att det förhåller
sig på det sättet. Anton Engvall säger i intervjun att projektet som helhet
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innefattade teman som de båda konstnärerna Anton Envall och Mårten Carlsson
var intresserade av och redan tidigare arbetade med i sina respektive
konstnärskap.336 Flera av konstnärerna beskriver dessutom längre konstnärliga
processer som sträcker sig över ett tiotal år och ibland pågår under ett helt
yrkesliv, som just sammanfaller med projektets övergripande design. Med detta
vill jag säga att det förefaller svårt att frilägga en enskild gestaltningsprocess och
dess förmedlade resultat utan att relatera dessa till en mer utdragen linje i en
konstnärs verksamhet. Hit hör till exempel Åsa L Winterqvists berättelse om vad
som sätter igång hennes idéprocesser och hur hennes arbeten brukar växa
fram.337 Konstnären berättar om att hon dagligen för anteckningar i en
skissdagbok och att hon alltid bär den med sig. Hon beskriver en ämnessfär som
intresserat henne under en längre tid och som hon på olika sätt återkommer till.
Ett annat exempel är Kaarin Bonde Jensen och hennes gestaltningsförslag Bänk
för trofasta som är ett hantverksorienterat bidrag där konstnären lyfter fram
gamla tegeltekniker och relaterar till platsen där en gång ett tegelbruk låg.
Impulsen att gestalta just detta skikt av platsens historia har säkert att göra med
konstnärens egen längre process som har sitt ursprung i silversmidesarbeten som
efterhand kommit att bli skulpturala arbeten i större skala. En fruktbar väg skulle
kunna vara att studera just hur den utdragna linjen i den enskilde konstnärens
process sammanfaller med uppdragets formulering och utfallet av en
jurybedömning.
PRESENTATIONSFORMENS BETYDELSE

Det har framkommit genom studien att, jurymedlemmarna väljer ut vilka förslag
till konstverk som ska förverkligas utifrån sin egen referensram. Detta tycks vara
generellt bland jurymedlemmarna och här framkommer en möjlig bild, som kan
bidra till att en delmängd av svaret på hur det går till när besluten i juryn tas.
Som helhet väljer juryn utifrån sin sammansättning av professioner och
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kunskapsområden men, i detta fall, med utgångspunkt i ett bestämt juryprogram.
Kriterierna fanns tillhands och utgjorde en tydlig grund för bedömningen. Man
kan alltså säga att dokumentet som ligger till grund för en tävling har stor
betydelse för vilka beslut som tas. Varje jurymedlems yrkesbakgrund bidrog
med en fasett till tolkningen, av materialet de hade att ta ställning till. I just detta
fall var juryn sammansatt av ett flertal personer som alla hade erfarenhet av att
tolka skisser av de aktuella typerna. Här kan då sägas i mer generella ordalag att
juryns sammansättning har betydelse för utfallet och att specifik kunskap
gällande tolkning av skiss är av central betydelse vid jurybedömningen. De tre
sorters skisser som diskuterats i avhandlingen och som juryn haft att ta ställning
till, har alla har sina särskilda egenskaper och förutsätter därför olika sorters
kunskap för att de skall kunna förstås. De traditionella skisserna har ofta en lägre
ikonicitet (överensstämmelse med verkligheten) medan de digitala skisserna har
en högre. De traditionella skisserna kan å ena sidan ge information om en
konstnärs manér och stil medan, de digitala skisserna å andra sidan kan visa en
förföriskt klar bild av det kommande konstverket där material, ljus och miljö
redovisas i samma bild. Nästan som ett fotografi av något som ännu inte finns.
Skalmodellen kan på en och samma gång erbjuda hög överensstämmelse med
verkligheten samtidigt som den kan innefatta abstraktioner såsom utelämnande
av färginformation, vilket ibland är en följd av estetiska val. Vi förhåller oss
också till modellen i rummet, vilket kräver att vi placerar oss så att vi ser
objekten från rätt höjd när vi beskådar dem i skalmodellen. Vilken sorts skiss det
än gäller så sker tolkningen av skisser i växelverkan mellan det tidigare erfarna
och det betraktade.338
Såväl muntliga presentationer som konstnärernas skriftliga bilagor och brev
har påverkat juryn i sitt beslut, särskilt bör nämnas Mårten Carlssons muntliga
framställnings betydelse, för mottagandet av gestaltningsförslaget Korpberget X
6584000 Y1574000. Detta förslag som upplevdes som fult av flera i juryn fick
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genom en levande muntlig presentation ingångar för läsningen och en ny
estetisk struktur blev introducerad. Juryns benägenhet att ta ett positivt beslut
förstärktes. Detta bekräftas av och bekräftar vad som sägs i Erikssons forskning,
beträffande textens betydelse för läsordningen av bildmaterial med tillhörande
text.339 Texten anvisar hur bilden kan läsas vare sig texten är talad eller skriven.
Ett annat talande exempel där text haft betydelse för utgången av juryns
bedömning är Åsa L Winterqvists text som tillhör tävlingsbidraget Cellerna med
sina livstrådar. I ett extra brev riktat direkt till juryn valde konstnären att blotta
sin egen historia som har en direkt förbindelse till det valda temat, den egna
erfarenheten av cancer. Detta brev fick juryn att förstå att det svåra tema
konstnären valt var baserat på den egna upplevelsen. Brevet, alltså den skrivna
texten i detta fall, fick betydelse för juryns beslut. I denna text finns också ett
vädjande anslag och texten berörde flera i juryn som därmed tittade extra noga
på detta förslag. Här blir ytterligare en facett synlig nämligen att det
känslomässiga inflytandet har betydelse för utfallet.
LÄRDOMAR OCH FORTSATT FORSKNING

Många situationer i fysisk samhällsplanering avgörs med utgångspunkt i ett
skissmaterial. Därmed är kunskapen om hur skisser tolkas och förstås viktig för
beslutsfattande. I studien har framkommit att de digitala teknikerna har
betydelse för utvecklingen av skisser, men också för tolkning och värdering av
dessa. I kommunikationen mellan jury och konstnär har det visat sig att de
digitala skisserna har möjlighet att synliggöra den konstnärliga visionen för
beställaren i något högre grad än traditionella skisser och modeller, men vad
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undersöka vidare, för att ta reda på vad skillnaderna består i. Liksom relationen
skiss och objekt i full skala.
Överraskande nog har det också visat sig att den text som tillhör respektive
tävlingsbidrag haft avgörande betydelse för utfallet av jurybedömningen.
Muntliga och skriftliga presentationer, bilagor och brev har påverkat juryn i dess
beslut. Att texten har en så stark inverkan på hur bildmaterialet tolkas är för mig
en lärdom samtidigt som det är en viktig kunskap att förmedla särskilt till
beslutsfattare i sammanhang där de inblandade tar beslut baserade på
skissunderlag.
Konsten som tolkare av miljö, tid och tanke, kan ge svängrum för outtalad
information om en plats och i och med detta också fungera värnande för ett
samhälles identitet i olika faser av en utveckling. Konsten kan bidra med
ytterligare möjligheter i fråga om varsamt exploaterande i framtiden. För att
denna syntes skall vara möjlig är konstens förmåga att kommunicera det
väsentliga. De två antaganden som presenterats i Kapitel I som en utgångspunkt
för Projekt Konstpaus, ”risken att man i dagens samhällsbyggnadsprocesser inte
tar tillräckligt stor hänsyn till den skiftande historia, som en viss plats har att
berätta… konstnärligt gestaltningsarbete, erbjuder möjligheter att kommunicera
över tider och tankesätt.” Med utgångspunkt i dessa antaganden tillsammans
med resultaten av studien, kan man säga att konstnärligt gestaltningsarbete kan
vara en möjlighet i arbetet med samhällsplanering i känsliga områden. Studien
har visat att konstnärer gestaltar händelser, fenomen och platsrelaterade fynd
genom sina förslag till gestaltning.
Den samhälleliga nyttoaspekten av denna studie är förvisso att stärka
möjligheten till ett hållbart samhällsbyggande och bidra ytterligare med verktyg
i detta långsiktiga arbete, samtidigt som konstnärers kunnande kommer
samhället till del och konstnären kan försörja sig i sitt yrke. Det har visat sig
vara möjligt för konstnärerna att genom gestaltningsförslagen förmedla och
tolka resultat av ett inverteringsarbete som natur- och kulturvetare genomfört.
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En växelverkan av betraktelsesätt mellan konstnär och inventerare har varit
gynnsam för det interpreterande anslaget i de konstnärliga artefakterna.
Den akademiska nytta studien bidragit med, finns i en djupare inblick i
konstnärliga gestaltningsprocesser och hur de kan beskrivas samt i och med
detta också en fördjupad förståelse i allmänhet av kreativa processer. Här går
den akademiska nyttan ihop med samhällsnyttan, när de kreativa näringarna med
kultur och innovation som honnörsord pekas ut även som grund för ekonomisk
utveckling i framtiden.
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FIGURFÖRTECKNING
FIGURER

Figur 1, s 20
Visar Projekt Konstpaus inventeringsområde.
Flygfoto är framtaget med hjälp av Infovisaren, Strängnäs Kommun och
Lantmäteriet.
Figur 2, s 47
Modell av designarbetets två kontexter. Håkan Edeholt, 2006
Figur 3, s 70
3D-skissen visar det utsnitt av Korpberget som konstnärerna avser att gestalta
och ”flytta”. 3D-skiss av Mårten Carlsson
Figur 4, s 70
Visar vyer från sidan och från ovan, visar objektets höjd och bredd och djup.
3D-skiss av Mårten Carlsson.
Figur 5, s 71
3D-skissen gestaltar ett nästan tolv meter långt objekt i betong.
Gestaltningsförslaget, Korpberget X 6584000 Y1574000, inplacerad i sin tänkta
miljö. 3D-skiss av Mårten Carlsson.
Figur 6, s 71
Kartan visar Korpbergets placering mitt emellan de båda tätorterna Strängnäs
och Stallarholmen. Konstnärerna Mårten Carlsson och Anton Envall har
markerat höjdkurvor och märkt ut Korpberget med text och en röd prick.Kartan
är bilagd skissmaterialet.
Figur 7, s 82
Dagrendering av gestaltningsförslaget ”Cellerna med sina livstrådar” 3D-skiss
av Åsa L Winterqvist.
Figur 8, s 82
Nattrendering av gestaltningsförslaget ”Cellerna med sina livstrådar” 3D-skiss
av Åsa L Winterqvist.
Figur 9, s 89
Visar gestaltningsförslaget ”Bänk för trofasta” av Kaarin Bonde Jensen.Skiss i
blyerts och krita. Vy från sidan och vy fram ifrån. Skisser i blyerts och krita av
Kaarin bonde Jensen.
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Figur 10, s 90
Visar gestaltningsförslaget ”Bänk för trofasta”. Vy från baksidan med
valvform. Skiss i blyerts och krita av Kaarin bonde Jensen.
Figur 11, s 99
Visar 3D-skiss av Assimilerad av Synnöve Pohjola Jensen. Bilden visar hur
gestaltningen är tänkt att se ut iden avsedda miljön. 3D-skissen är utförd av
Synnöve Pohjola Jensen.
Figur 12, s 99
Mosstårtan, är ett av de föremål som kommer att finnas uppdukade på bordet.
Bilden visar exempel på etablerad mossa på objekt utförd med Synnöve Pohjola
Jensens utveckling av etableringsmetod. Foto Synnöve Pohjola Jensen.
Figur 13, s 107
Visar Gestaltningsförslaget Kluvna Stenar skissen är ett fotomontage, med
inslag av 3D-modellering. Stenarna är 3D-modellerade liksom gräsytan medan
vattnet, vassen och trästammen i bakgrunden är ett fotomontage.
Skissen är utförd av Stefan Edqvist
Figur 14, s 108
Tommy Adelholt arbetar med förgyllning på plats. Foto Ulrika Florin.
Figur 15, s 115
Visar gestaltningsförslaget Gatan. Skissen är ett fotomontage utfört av Jim Axén


Figur 16, s 116
Gestaltningsförslaget, Gatan, av Jim Axén, fotoserien visar tänkbara placeringar
av gestaltningen Gatan. Foto och fotomontage, Jim Axén.


Figur 17, s 123
Visar en 3D-skiss av gestaltningsförslaget, En himmelsk upplevelse.
Skiss utförd av Stefan Edqvist.
Figur 18, s 124
Visar modell av en tidigare version av ”En himmelsk upplevelse” foto Stefan
Edqvist. Foto Stefan Edqvist (svartvit version av fotografiet)
Figur 19, s 124
Visar inlämnad skalmodell av gestaltningsförslaget ”En himmelsk upplevelse”
av Stefan Edqvist. Foto Lotta Nyblad . (svartvit version av fotografiet)
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Figur 20, s 131
Visar skiss av Sjömärke med sittplatser. Teckningen, i blyerts och krita på
spännpapp, visar två vyer (framifrån och från sidan). Teckningen är utförd av
Gunnar Carl Nilsson.
Figur 21, s 132
Visar fotografi av materialprov i Corténplåt. Foto, Gunnar Carl Nilsson
Figur 22, s 132
Teckning av sittbänken Leo, utförd i blyerts och krita. En del av gestaltningen
”Sjömärke med sittplatser” av Gunnar Carl Nilsson.
Figur 23, s 139
Fotografi av skalmodell i gips, geten i gestaltningsförslaget Det går lika bra, av
Ann Sidén/Mamma Knota. Foto Lotta Nyblad. (bilden är beskuren för att
fokusera geten)
Figur 24, s 140
Ann Sidéns fotografi från en resa i Afrika. Fotografiet visar getter som betar i,
det av Unesco världsarvsklassade, Arganträdet. (Fotografiet är något beskuret)


Figur 25, s 147
Figuren visar en 3D-skiss gestaltningsförslaget Ramen (vinterrendering). 3Dskissen är av utförd av Ida Olai. (Bilden är något beskuren)
Figur 26, s 147
Figur 28. Figuren visar 3D-skiss av den del av gestaltningsförslaget Ramen som
är tänkt att vara detaljerad och hantverksmässigt utförd. 3D-skissen är utförd av
Ida Olai.
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Juryprogram

Strängnäs 2007.04.27

Juryprogram
Detta dokument riktar sig till deltagande konstnärer inom Projekt Konstpaus. Deltagande konstnärer är
välkomna att inkomma med ett eller som mest fem förslag till gestaltning längs den tänkta leden. Förslagen kan även innehålla samverkan med våra inventerare. Beskriv i så fall hur samverkan ser ut och
på vilket sätt ni planerar att arbeta tillsammans vid ett eventuellt genomförande. Samverkansförslag
konstnärer emellan lämnas in som ett gemensamt förslag.
Ett av gestaltingsförslagen skall vara ett genomarbetat huvudförslag enligt de kriterier som är angivna
nedan i detta dokument.
Inlämning
Förslaget/förslagen skall vara Projekt Konstpaus tillhanda senast fredagen den 25:e maj kl. 13.30. Jurybedömning kommer att ske tisdagen den 29:e maj kl. 13.30. Till detta tillfälle skall varje konstnär förbereda en kort presentation av sitt huvudförslag på max tio minuter.
Det åligger varje konstnär att arrangera ett bord med sitt/sina gestaltningsförslag samt de efterfrågade
handlingarna. Borden skall vara arrangerade så att dokumenterande fotograﬁer kan tas. Detta tillsammans med erfoderliga handlingar utgör underlag för juryns slutliga utlåtande.
Eventuellt uppdrag
Skissuppdrag föranleder icke automatisk beställning. Bindande beställning erhålles endast i samband
med utväxling av kontrakt. I fråga om skatteavdrag och betalning av arbetsgivaravgifter gäller följande.
För uppdragstagare som har F-skattsedel föreligger ej skyldighet för Strängnäs Kommun, Samhällsbyggnadskontoret att göra skatteavdrag, betala arbetsgivaravgifter eller lämna kontrolluppgift på överenskommen ersättning för uppdrag.
Om uppdragstagaren har A-skattsedel har Strängnäs Kommun, Samhällsbyggnadskontoret däremot
skyldighet att före utbetalning av den överenskomna ersättningen göra avdrag för skatt. Strängnäs
Kommun, Samhällsbyggnadskontoret har i detta fall även skyldighet att i fråga om ersättningen betala
arbetsgivaravgifter samt lämna kontrolluppgift till skattemyndigheten.
De första två åren tillser konstnären att konstverket är i orginalskick. Därefter ansvarar Strängnäs kommun för förvaltandet av verket.
Skalor
1. Välj lämplig skala av 1:10 eller 1:20 för tydlig beskrivning av utformning. Dessa skall utföras som
tredimensionella modeller samt stödjande skisser. Välj relevant skala för att visa gestaltning infogad
i miljö. Avser förslaget en speciﬁk plats, ange denna. Om gestaltningen kan fungera på ﬂera platser,
beskriv så tydligt som möjligt den tilltänkta miljöns utseende. Är förslaget skalbart, ange i så fall på
vilket sätt.
2. Du skall även presentera ditt förslag i pappersform i någon av följande tekniker: fotoshopmontage,
visualisering i 3D studio max alternativt väl genomarbetad teckning. I dessa skall objektet/objekten
vara storleksrelaterade till den omgivande miljön.
3. Lämplig del av gestaltningen skall visas i skala 1:1 för redovisning av teknik samt materialhantering.

Teknisk redovisning
1. Beskriv tillvägagångssätt och utförande såväl hantverksmässigt som tekniskt. Ange material.
2. Redogör för de olika tekniska lösningarna som följer med gestaltningarna och hur de på bästa sätt
kan lösas.
Montering
Gör en teknisk beskrivning av monteringsförfarandet.
Säkerhetsaspekter
Beakta säkerhetsaspekter då gestaltningarna skall placeras i offentlig miljö.
Samhällsaspekter
Beskriv på vilket sätt gestaltningen medför samhällsnytta.
Budget
Sammanställ en budget för total kostnad vid genomförande av ditt gestalningsförslag samt tidsåtgång.
Alla kostnader relaterade till förslaget skall beaktas och speciﬁceras på vilket sätt de skall täckas.
Observera kostnader för eventuell arbetshjälp, för transporter samt moms och arbetsgivaravgifter. *
Erfoderliga kostnader för montering bekostas av beställaren. Det åligger konstnären att delta vid och
ansvara för monteringen.
Jury
Juryn består av: Stadsarkitekt Anders C. Eriksson, Professor Rune Pettersson MDH, Professor Ronald
Jones Konstfack, Länskonstkonsulent Chantal Canivet, Ordförande KRO Södermanland Theo Janson.
Rådgivande: Formgivare Fredrik Holmqvist, Maria Hallberg, Renée Lord Kultur- och utbildningsnämnden eller Linnéa Nordberg projektledare konstnärlig utsmyckning, Ulrika Florin Projektledare.
* Kostnad för lön kan vara förlängning av plusjobbstjänsten i de fall deltagaren har sådan annars ange
löneanspråk alternativt arvode.
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Nygatan 10
645 80 Strängnäs
0152 - 291 00

Mall för strukturerat intervjumoment 2007.

Bilaga till forskningsintervju nr 1. Datum: 2007-xx-xx

Konstnär, nanm.

1.

Hur skiljer sig nedanstående ord/begrepp? Berätta fritt och anteckna nyckelord.

Gestaltning
Konst
Design

2.

Placera in följande egenskaper/ord vid respektive begrepp. (Fundera om respektive ord/begrepp kan ha
eller alltid har någon eller några av egenskaperna.)

syfte = S
form = F
funktion = Fu

Gestaltning
Konst
Design

