


Bottna Landart 2011

Utställningstid; 8 juli - 28 augusti

Plats: Tanum; Vrångstad och Skärkäll och Soteleden; Hogsäm (se karta)

Deltagande konstnärer; 
Elisabeth Carlsson                 www.elisabethcarlsson.se
Karl Chilkott           www.kc.skulptorforbundet.se
Birgitta Eriksson-Fast        www.birgittaerikssonfast.se
Anna Lill Nilsson         www.steneby.se/web/Annalill_Nilsson.aspx
Agneta Stening         www.agnetastening.se
Jill Lindström, Miranda Lindström      www.jilllindstrom.se
Cell; Mattias Gunnarsson, Oscar Broberg   www.cellstructures.se
Deluxe; Andreas Remfeldt, Simon Gran Danielsson, Eric Andersson

  
Om Bottna Landart;
Bottna Land Art är ett konstnärsdrivet initiativ som genomfört ett antal utställningar med platsspecifik konst 
och seminarier. Bottna Land Art knyter an till en tradition att arbeta med konst med utgångspunkt i landskapet 
kring Bottna/Gerlseborg. Initiativet har en plattform genom Konstnärscentrum Väst. 

På KKV kommer också att finnas information och kartor om utställningen. Där finns också en bred presentation 
av konstnärerna, verken och projektet under hela utställningsperioden.

Om projektet; 
Bottna Land Art är en del av projektet Landart och leder. Projektet är ett samarbete med Västarvet, 
KKV, Tanums och Sotenäs kommuner. Samarbetet sker kring att uppmärksamma omgivningarna och 
kulturlandskapen. Tillsammans utvecklar vi här utställningsformen vidare och nya perspektiv på konsten i 
landskapsrummet uppstår.  

Västra Götalands Regionen, Thordénsstiftelsen, Tanums och Sotenäs kommuner är medfinansiärer. 
Utställningen är också en del av Bottna Kulturfestival.

Program; 
8 juli 16.15 fredag, Vernissage på KKV-Bohuslän med presentationer av utställningen, konstnärerna och 
verken
16 augusti vandring till delar av utställningen. Samling 18.00 på KKV.
Konstnärer, markägare och Västarvet gör en vandring till platser med konstverk där var och en berättar hur 
de ser på platsen utifrån sina respektive referenser. Möjlighet för allmänhet att följa med på vandringen. En 
mindre avgift tas ut.

27 oktober, ett avslutande seminarium för Landart och leder 2011.

Projektägare; 
Konstnärscentrum Väst med uppdrag från Kulturrådet och Västra Götalands Regionen

Medfinansiärer; 
Västra Götalands Regionen, Thordénsstiftelsen, Tanums kommun och Sotenäs kommun 



Elisabet Carlsson
Små ting som förändras
Växtligheten på plats och ytor 
har inspirerat mig att arbeta 
nära marken och vid vattenytan. 
Enkelheten bildar mönster och 
linjer med skiftande skuggeffekter...linjer med skiftande skuggeffekter...

OBS! Man går på egen risk

Agneta Stening
Rotlös
Här är platsen och händelsen min 
utgångspunkt. En tall som har blåst 
omkull och förlorat kontakt med 
berghällen. Men den är fortfarande 
vid liv.  En stark igenkänning och med 
tanken att livet går vidare men i en tanken att livet går vidare men i en 
annan form.

www.bottnalandart.se
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AGNETA STENING
f. 1954. Ateljé i Grebbestad och Göteborg
email: agnetastening@gmail.com
www.agnetastening.se
Jag arbetar med skulptur, teckning och rumsgestaltning. Materialen är främst sten och 
metall men jag försöker använda/finna det material som tillsammans med form, färg, volym 
och situation skapar en helhet. och situation skapar en helhet. 

ROTLÖS
Skärkäll
Här är platsen och händelsen min utgångspunkt. En tall som har blåst omkull och
förlorat kontakt med berghällen
Men den är fortfarande vid liv.
En stark igenkänning och med tanken att livet går vidare men i en annan form.

www.bottnalandart.se
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Elisabeth Carlsson
www.elisabethcarlsson.se  073 992 29 32  elisabeth.carl@swipnet.se
Konstnär. Bosatt i Göteborg, utbildad på HDK, textilkonst, Göteborgs universitet.
Jag arbetar ofta med enkla bildelement och vardagliga material, som jag 
varsamt sammanfogar bit för bit och bygger upp bilder/ objekt/ 
installationer.
Har medverkat i projekt och utställningar såväl nationellt som internationellt.Har medverkat i projekt och utställningar såväl nationellt som internationellt.
Titel:

Små ting som förändras
Växtligheten på plats och ytor har inspirerat mig att arbeta nära marken och vid 
vattenytan. Enkelheten bildar mönster och linjer med skiftande skuggeffekter...

www.bottnalandart.se



Birgitta Eriksson Fast

OBS! Man går på egen risk

Karl Chilkott
Den Gyllene tidsåldern
Båten
Minneslund
Kommer man till Vrångstad så blir man 
tagen av den unika platsen och denna 
symbios mellan natur och kultur som 
hela terrängen andas.hela terrängen andas.
Det var detta budskap som inspirerade 
mig till tre olika verk.

Istället för lövverk – ett annat språk.
Jag arbetar främst med måleri, grafik 
och objekt men även med textil och 
skulptur.
Oavsett material/teknik arbetar jag 
alltid med färg och form och 
experimenterar mycket.

www.bottnalandart.se
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Birgitta Eriksson-Fast
Istället för lövverk – ett annat språk
birgittaerikssonfast@yahoo.se
Utbildad på Konstfack 1973-77, Camberwell School of Arts and Crafts i London och 
konstskolan Brage, Umeå.
Jag arbetar främst med måleri, grafik och objekt men även med textil och skulptur.
Oavsett material/teknik arbetar jag alltid med färg och form och experimenterar mycket.Oavsett material/teknik arbetar jag alltid med färg och form och experimenterar mycket.  

Projekt: 
Pochoir – experimentell grafik
”Paradis” – en resa i tid, rum och bild tillsammans med Blaise Cendrars, La petite   
Jehanne de France, Jaques Tati och mina vänner i Mongoliet – Enkhee och Sanjaa.
Möre/Romsdals Kunstnersenter 2001.
Konst på led – platsspecifik  gestaltning, ”Drömfångare”,Soteleden 2003
”De som reser och de som stannar kvar” platsspecifik gestaltning, Bottna Landart ”De som reser och de som stannar kvar” platsspecifik gestaltning, Bottna Landart   2008.
”Istället för lövverk – ett annat språk” platsspecifik gestaltning, Bottna Landart   2011.
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Karl Chilcott
Kommer man till Vrångstad så blir man tagen av den unika platsen och denna symbios mellan natur 
och kultur som hela terrängen andas.
Det var detta budskap som inspirerade mig till tre olika verk.

Den gyllene tidsåldern:
På leden kommer man först till ett stort fält med gravhögar på högersidan, innan vägen svänger in i På leden kommer man först till ett stort fält med gravhögar på högersidan, innan vägen svänger in i 
skogen.
När jag gick där och började känna platsens budskap tänkte jag också på den grekisk filosofen Pro-
tagoras.  Under samma tid då gravhögarna resdes formulerade han en idé  som hela vår civilisation 
bygger på: Homo mensura satsen. Människan är mottet till allt.
Denna idé har förändrat hela vår planet och vårt tänkande. Men här på platsen känns den nästan 
som ett gökägg lämnat i någon annans bo. Så växte idéen till mitt första verk.

Båten:
Går man vidare på leden så kommer man till ett ställe med flera stående bautastenar som bjuder på 
en resa i rum och tid.
Tänk om vi kunde flytta oss tillbaka i tiden med alla våra livs erfarenheter och börja på nytt. Denna 
vackra utopi inspirerade mig
till ett enkelt skepp, skulpterat av algrenar från trakten. Pinnarna är barkade med yxan och brända på 
det gamla sättet i båda ändar. Så som vi ibland brukar göra med våra egna liv.

Minneslund:Minneslund:
Fortsätter man vägen förbi de vackraste högarna och sedan mot skogen igen, så kommer man till 
mitt tredje verk.
I en ganska gles kulturskog på höger sida om vägen med bara några få tallar har jag skapat ett Min-
neslund för träd och skogens mångfalt. Tolv små minnesplatser för olika sorters träd som utgör en 
stor del av våra urskogar.
Alla små monument är uppförda i ek från träd som fälldes runt omkring på grund av olika anlednin-
gar. De är brända på det gamla sättet över öppen eld och visar med sina årsringar hur mycket tid och 
liv som finns i ett träd och våra skogar.
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OBS! Man går på egen risk

Försvunnen
Med utgångspunkt i vårt arbete i staden  
har vi valt att exponera
 resterna av den hetsiga 
konsumtionslivsstil som vi har i vår vardag, 
på en plats där
kontrasten upplevs som störst.kontrasten upplevs som störst.

Jill Lindström & Miranda Lindström
Huset
I vårt verk har vi försökt materialisera I vårt verk har vi försökt materialisera 
minnen som inte tillhör oss. Material har 
fraktats från denna besjälade plats och till-
baka igen, för att ingå i gestaltningen. De 
som en gång bodde här gav aldrig sitt 
medgivande.

Anna Lill Nilsson
Flytande trancendenter
Det började med en dröm, om en bro från 
en verklighet till en annan, ett möte 
med Robert Smithsons Mirror Span och min 
dotters lekstuga. Ifrån vår trädgård 
placerade jag en spegelbro in i den andra placerade jag en spegelbro in i den andra 
världen, till den heterotopi som i 
lekstugan skapats av en sexåring och sedan 
blivit stående tidlös medan
klockan tickat på utanför.
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Agneta Stening

Deluxe
Matias Gunnarsson & Oskar Broberg
Cell
Det tredje landskapet – dialoger i 1:1
Material: 7 000 buntband , 3 000 läkt .
Text: Ord från 370 ungdomar vid 
invigningen till En Kulturskola i Rörelse
Det tredje landskapet – dialoger 1:1 är en 
platsspecifik händelse som 
återanvänder materialet från invigningen återanvänder materialet från invigningen 
genom att placera det i ett av stenbrotten vid 
Stångeberget. 
Läkten och buntbandens rörlighet ställs i 
dialog med urbergets fasta karaktär och 
stenbrottets tydligt avgränsade rum.  

Tegel
Här har jag valt plats utifrån materialet. 
Tegelhögen. Teglet är tillverkat av 
bränd lera och format av människan 
till en produkt att använda på hus. 
Här på denna plats är teglet förbrukat 
som takmaterial men har fått en ny som takmaterial men har fått en ny 
användning – som fyllnadsmaterial i 
skogen. Med sin röda färg står det i 
vacker kontrast till skogens grönska. 

www.bottnalandart.se
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Deluxe
Försvunnen.
När vi första gången kom ut vid soteleden var det som slog oss avsaknaden av spår från 
människan som vi är vana vid. 
levnadsättet som vi själva är en del av. inga soptunnor, inget skräp, ingen plast. 
Kontrasten av en tyst och fridfull skog jämfört med den stadsbild som vi vanligtvis omges av.
Hur skulle vårt arbetssätt präglat av staden, framstå i den mörka granskog som vi nu hade ställt Hur skulle vårt arbetssätt präglat av staden, framstå i den mörka granskog som vi nu hade ställt 
oss i? 

Med utgångspunkt i vårt arbete i staden  har vi valt att exponera resterna av
den hetsiga konsumtionslivsstil som vi har i vår vardag, på en plats där
kontrasten upplevs som störst.

www.bottnalandart.se
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AGNETA STENING
f. 1954. Ateljé i Grebbestad och Göteborg
email: agnetastening@gmail.com
www.agnetastening.se
Jag arbetar med skulptur, teckning och rumsgestaltning. Materialen är främst sten och 
metall men jag försöker använda/finna det material som tillsammans med form, färg, volym 
och situation skapar en helhet. och situation skapar en helhet. 

TEGEL
Soteleden
Här har jag valt plats utifrån materialet.Tegelhögen. Teglet är tillverkat av bränd lera och 
format av människan till en produkt att använda på hus. Här på denna plats är teglet 
förbrukat som takmaterial men har fått en ny användning – som fyllnadsmaterial i skogen. 
Med sin röda färg står det i vacker kontrast till skogens grönska. Genom att ge tegelhögen 
en ny och bestämd genomtänkt form kan jag synliggöra materialet på nytt och en ny och bestämd genomtänkt form kan jag synliggöra materialet på nytt och 
förhoppningsvis ge betraktaren en ny upplevelse av ett kasserat material. Även platsen 
som nästan är en ”icke plats”, inte speciell på något sätt, har fått en betydelse och 
uppmärksamhet. Så småningom kommer även denna ”tegelhög” att åter förvandlas till 
fyllnadsmaterial ...

www.bottnalandart.se
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Mattias Gunnarsson och Oskar Broberg 
CELL.
www.cellstructures.se
För oss är CELL ett förhållningssätt, en plattform för mötet mellan forskningens och kon-
stens praktik. Nätverk, dialog, spel-lek är begrepp som varit centrala i vårt arbete. Vi utfor-
skar det uttalade eller 
outtalade som händer i gemensamt arbete. Vi strävar efter att frigöra lekens revolutionära 
kraft. CELLs verksamhet omfattar bland annat textproduktion, workshops, föreläsningar och 
händelser. 

Det tredje landskapet – dialoger i 1:1
Material: 7 000 buntband (UV-beständiga), 3 000 läkt (180 cm, 25x25 mm)
Text: Ord från 370 ungdomar vid invigningen till En Kulturskola i Rörelse
Den 20:e juni 2011 arbetade CELL med invigningen av festivalen En Kulturskola i Rörelse, Den 20:e juni 2011 arbetade CELL med invigningen av festivalen En Kulturskola i Rörelse, 
som samlade 370 ungdomar i åldrarna 12 till 18 år. Under tre timmar skrev deltagarna på 
läkten utifrån fyra givna ingångar, dessa byggdes sedan ihop till en gemensam struktur. Det 
gemensamma arbetet var en tidsspecifik händelse, strukturen monterades samma dag. Det 
tredje landskapet – dialoger 1:1 är en platsspecifik händelse som återanvänder materialet 
från invigningen genom att placera det i ett av stenbrotten vid Stångeberget. Läkten och 
buntbandens rörlighet ställs i dialog med urbergets fasta karaktär och stenbrottets tydligt 
avgränsade rum.  avgränsade rum.  

www.bottnalandart.se
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Anna-Lill Nilsson
Tecknare/Grafiker med passion för rum, plats och tid.
Högskoleexamen från Konsthögskolan Valand 2001. 
Lektor i Fri konst på Steneby Göteborgs Universitet.
Verksam i Dalslands konstnärsförbund, Grafiska Sällskapet och Grafik i Väst.

Flytande transcendenter
Det började med en dröm, om en bro från en verklighet till en annan, ett möte med Robert Det började med en dröm, om en bro från en verklighet till en annan, ett möte med Robert 
Smithsons Mirror Span och min dotters lekstuga. Ifrån vår trädgård placerade jag en 
spegelbro in i den andra världen, till den heterotopi som i lekstugan skapats av en 
sexåring och sedan blivit stående tidlös medan klockan tickat på utanför. Detta var 12 år 
sedan. Därefter placerades speglar i interiörer och landskap men målet var bilden, tryckta 
fotopolymerer. Installationen växte i betydelse för att bli huvudsaken och bilden blev sna-
rare en dokumentation. Nu lever båda parallellt tillsammans med videofilmerna som är do-
kumentation eller konst? Jag har inte bestämt det ännu. Spegelbroarna blev stående 
speglar som placerades i vatten och dessa utvecklades till flytande reflexioner. Processen 
går vidare i dialog med landskapet...

www.bottnalandart.se
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Huset
När vi kom till platsen upptäckte vi ett äppelträd och delar av en husgrund. Vi beslöt då 
att vårt verk skulle bygga på antagandet att här funnits ett hus. Senare fick vi reda på att 
huset tillhört ”Lustobritta”. Britta var dotter till soldattorparen Johan Lustig. När han inte 
längre var soldat fick han lämna sitt soldattorp och flyttade in i ett hus på denna plats. 
När Britta som var född 1836 dog i början av 1900-talet flyttades huset.
I vårt verk har vi försökt materialisera minnen som inte tillhör oss. Material har fraktats från I vårt verk har vi försökt materialisera minnen som inte tillhör oss. Material har fraktats från 
denna besjälade plats och tillbaka igen, för att ingå i gestaltningen. De som en gång bodde 
här gav aldrig sitt medgivande.

Jill Lindström är bildkonstnär och har sin verksamhet på Konstepidemin i Göteborg. 
Hon har tidigare bland annat arbetat med offentliga uppdrag, installationer, platsspecifika verk 
och video. De små förskjutningarnas betydelse och materialets inverkan är ofta betydelsefullt 
i hennes verk. Parallellt med sin konstnärliga verksamhet undervisar hon på 
Dômen Konstskola och Konsthögskolan Valand.

Miranda Lindström studerar Etnologi vid Göteborgs Universitet. Hon har tidigare studerat 
på konstskolan i Munka Ljungby.på konstskolan i Munka Ljungby.

www.bottnalandart.se

Jill Lindström & Miranda Lindström


