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Innehåll:

Konstnärscentrum väst  är projektägare för (X)sites. 
Konstnärscentrum är en konstnärsdriven organisation med uppdrag från 
Kulturrået att bl.a. skapa arvoderade konstprojekt. För vidare information: se 
sida 32 -33 eller på kc-vast.se.
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Om projektet (X)sites

Koncept:
(X)sites är utställningar med platsspecifik temporär konst i landskapen efter cykellederna Kattegattleden och Sjuhärad-
srundan. (X) i namnet står för det vi inte vet och ska undersöka, sites står för platser. Projektet präglas i alla dess delar av 
undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen. 

Konstnärerna och Kollegiet
Bland de deltagande konstnärerna är ca 1/3 del internationella, 1/3 kommer från Sydvästsverige  och 1/3 från övriga 
Sverige. Vi vill ha den blandningen för att man har olika relation till det sydvästsvenska landskapen om man bor här och har 
relationer till landskapen eller om man kommer hit med nykomlingens ögon. Under arbetsperioden har konstnärerna deltagit 
i fyra seminariedagar, kallat “Kollegiet” med föredrag om landskap som begrepp och konstnärlig process med efterföljande 
gruppsamtal. Konstnärernas olika härkomst och erfarenheter har bidragit till dynamiska samtal. Seminarierna syftar till att 
stimulera konstnärerna men även till att hålla i hop detta stora projekt som spänner över tre regioner, åtta kommuner och ca 
280 km cykelled.
Det är konstnärernas egna möten med platserna som utgör grunden för konstverken. I och med att konsten kan gestalta, kan 
vi leva oss in i varandras liv och villkor. Konsten är komplex och mångbottnad till sin natur och stimulerar därför till nya 
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Bild från ovan beskrivna “Kollegiet” på Kulturhuset i Halmstad. Fr. v: Martinka Bobrikova, Anna Smillidotter, Sofia Sundberg, Johan Tirén, Annelie Nilsson, 
Torbjörn Limé, Ola Nilsson, Anna Örtemo, Joel Danielsson, Roger Rigorth och Jette Mellgren
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frågeställningar, öppna samtal och resonemang. I samband med utställningarna arrangerar vi “Forum” (se mer på sid 32-33)
som är guidade visningar, konstnärspresentationer, seminarier, happenings och workshops.  Forum och ovan nämnda Kol-
legiet genomförs med finansiering av Postkodlotteriets kulturstiftelse.

Projektägaren och projektledarna
Konstnärscentrum väst - en demokratisk konstnärsdriven organisation -  är projektägare. Sedan 2007 har där funnits en 
arbetsgrupp som arbetat för utställningar med temporär platsspecifik konst.  Förutom (X)sites - som genomförs nu för andra 
året - har Kc väst genomfört fyra tidigare projekt. Ett mål med projektet är att etablera utställningarna som återkommande 
ev. i biennalform. Ett annat är att engagera kommuner, regioner och civilsamhälle genom att finna verksamheter som över-
lappar. Ett sådant exempel är skolan där konstpedagogiska projekt har stora utvecklingsmöjligheter. 
Projektledare för (X)sites i VG-regionen och Region Halland är Mats Nordlund och Robert Hais från Konstnärscentrum väst. 
Projektledare i Skåne är Nina Wenedikter från Ängelholms kommun. 

Medfinansiärer och samarbetspartners
Medfinansieringen från VG-regionen, Boråsregionen, Region Halland Kultur, kommunerna Ängelholm, Helsingborg, Hö-
ganäs, Halmstad, Falkenberg, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Postkodlotteriets kulturstiftelse genom Kollegiet har 
gjort det möjligt att arvodera deltagande konstnärer enligt MU-avtalet. De sistnämnda finansierar Forum (publika arr.).
Övriga samarbetspartners är; Konstitutet, Kc syd, Kulturlandskapet, Isildur Bane, Ljudkonst i 7härads, Begreppsverkstan 
Kulturmiljö Halland och Kulla Gunnarstorp. Kulturrådet möjliggör att (X)sites under åren 2017 - 20 kan utvärdera och me-
todutveckla projektet (kallat “Plattform”) mellan utställningarna tillsammans med samarbetspartners.

Mats Nordlund, Robert Hais, projektledare och konstnärliga ledare från Kc väst

Konstnär Åsa Frankenberg gör research under arbetet.Konstnär Roy Staab USA visar sin skiss till sitt verk “Why KNOT”
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Konstnär Aski Dahl under sitt arbete i (X)sites 2018

Konstnär Mariano León, Peru, inviger sitt verk i Halmstad

Konstnär Anna Smillidotter under arbete

Konstnär Roger Rigorth får assistans med sitt verk i Ängelholm
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About (X)Sites

Concept:
(X)Sites are exhibitions with site specific temporary art in the landscapes along the bicycle routs Kattegattleden and 
Sjuhäradsrundan. (X) stands for the unknown that are to be explored, and sites for places. The project, in all its parts, is cen-
tered around exploration, from the artists work with the sites to the audience meeting with the art and the landscapes.

Artists and the College
Among the participating artists approximately 1/3 are international, 1/3 from the south-west of Sweden and 1/3 from the 
rest of Sweden. We want the mix because of the different relationships they have towards the south-west of Sweden. If you 
are familiar with the landscapes you have one relation to the sites and if not you perceive the landscapes with untainted 
eyes. During the work period the artists have participated in four seminar-days, called “Kollegiet” with key-note speakers 
on landscape as a concept, and artistic process along with group discussions. The different origins of the artists as well as all 
their multifaceted art works have contributed to dynamic discussions. The seminars seeks to stimulate the artists as well as 
to bind the large project together, that spans through 3 regions, 8 municipalities and approximately 280 km bicycle route. 

It is the artists meeting with the sites that make the foundation of the art. Through the ability of artistic conformation, we can 
get a perception of the life that created the art. The art is complex and multifaceted in its nature and stimulates new ways 
of perception, discussions and reason. During the exhibition period we arrange “Forum” that are guided tours, artist talks, 
seminars, happenings and workshops. Both Forum and Kollegiet are funded by Postkodlotteriets kulturstiftelse. 
 
The project owner and project managers
Konstnärscentrum Väst, a democratic artist-driven organization, are the project owner. 
Since 2007 there has been a group of artists working for public exhibitions with temporary site specific art. Besides (X)Sites,
KC-väst has completed four previous projects. (X)Sites is on its second year. One aim of the project is to establish a founda-
tion for reoccurring exhibitions, possibly in a biennial format. Another aim is to engage municipalities, regions and the society 
by finding common ground. An example of this is the primary school where art educational project has big potential for 
development.
Project leaders for (X)sites in VG-region and Region Halland are Mats Nordlund and Robert Hais from Konstnärscentrum 
väst. Project leader in Skåne is Nina Wenedikter from Ängelholms kommun.

The co-funding by VG-regionen, Boråsregionen, Region Halland, Region Skåne, he municipalities Ängelholm, Helsingborg, 
Höganäs, Halmstad, Falkenberg, Svenljunga Tranemo, Ulricehamn and with Postkodlotteriets kulturstiftelse through “Kol-
legiet” has made it possible to pay the participating artists according to the “MU”agreement. The last mentioned foundation 
also financed the activities within “Forum”.
Other partners are; Konstitutet, Konstnärscentrum syd, Kulturlandskapet, Isildurs Bane, Ljudkonst Sjuhärads, Begrepps-
verkstan Kulturmiljö Halland and Kulla Gunnarstorp.

The Swedish Arts Counsil enable the (X)Sites project, between 2017-2020, to evaluate and develop new methods between 
the exhibitions together with all partners above.

Mats Nordlund, Robert Hais, Projekt managers and artistic leaders from Kc väst
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Vernissage i Tranemo, 30 juni. Konstnärerna Johan Tirén (2:a fr.h)och Sofia Sundberg (t.h) berättar om sina verk i Tranemo inför publik, press och förträdare från 
kommunen. 

Vernissage i Kulla Gunnarstrop vid Helsingborg 29 juni. Projektledare (X)sites i Skåne Nina Wenedikter (t.v.) håller ett öppningstal. På bilden syns även konstnär-
erna Ryszard Litwiniuk (3:a fr.v), Muhammed Ali (4:a fr v) och Annelie Nilsson (5:a fr v).



Torbjörn Limé:
 Hur kan man som publik relatera till den platsspecifika konsten?

Torbjörn Limé deltog som konstnär i (X)sites 2017. Under året har han  tillsammans med Hannah Streefkerk och Mi-
kael Ericsson (också från (X) sites 2017) utgjort en referensgrupp inför (X)sites 2018.

Om konstformen Land art/temporär platsspecifik konst
Under 1960-talet hade ett flertal konstnärer tröttnat på samhällets kommersialisering och i förlängningen kom-
mersialiseringen av konsten. Man hade tröttnat på att konstobjektet sågs som en säljbar vara och investeringsob-
jekt. Dessa konstnärer ville tillbaka till det ursprungliga. De lämnade de kommersiella gallerierna i storstäderna 
och flyttade sin verksamhet långt ut i ödemarken. En ny konstform såg dagens ljus som fick namnet land art. Kon-
stnärerna ville spränga de traditionella verktygen för konstskapande och började arbeta platsspecifikt dvs med en 
given plats i naturen och vad man där kunde finna i form av jord, sten, gräs och vatten. Oftast var det väldigt svårt 
för konstpubliken att nå dessa avlägset liggande platser i öknar eller bergsmassiv. Fotodokumentationer spred 
istället information till en konstintresserad allmänhet.
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Om (X)sites och temporär platsspecifik konst
Som nyfiken besökare till utställningen (X)Sites har 
man inte problem med alltför avlägsna platser. Kon-
stverken är orienterade utefter anlagda cykelleder 
vilket koncentrerar konstupplevelsen och förenklar 
förflyttning. Vad som binder ihop (X)Sites med de 
konsthistoriska pionjärerna är intresset för den 
specifika platsens uttryck och relatio nen mellan 
konstnär och landskap samt mellan konstverk och 
plats. En målad tavla kan förflyttas från ett galleri i till 
ett annat utan att förlora sitt konstnärliga innehåll. 
Inom platsspecifik konst skapas konstnärlig handling 
utifrån den valda platsen vilken samtidigt blir en 
integrerad och aktiv del av konstverket. Publiken blir 
varse något större än det fysiska objektet i form av 
utökade sinnesförnimmelser. Vår perception och tol-
kning utmanas i ett demokratiskt offentligt rum som 
tillhör oss alla men som vanligtvis inte erbjuder kon-
stnärliga upplevelser. Vem som har rättigheterna till 
detta offentliga rum och till ägande av land blir i sam-
tidens politisk-mediala kontext viktiga frågeställning-
ar om hur samhället i framtiden kommer att gestaltas 
samt hur vi där som människor kommer att trivas.

Bildkonstnär Torbjörn Limé håller föredrag How can artist relate 
to surrounding landscapes?  inför “Kollegiet” i maj 2018. 
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Konstnär Anna Örtemo involverade förbipasserande Halmstads-
bor när hon jobbade med sitt verk. De fick välja en färg på en sten 
och fick sitt namn ditskrivet. 

Torbjörn Limé;
How can you as the public relate to the site specific art?

Artist Torbjörn Limé participated as an artist in (X)sites 2017. During the year he worked together with Hannah 
Streefkerk and Mikael Ericsson (also from (X) sites 2017) a reference group in front of (X)sites 2018.

About Land art
During the 1960s a number of artists had grown tired of the commercialisation of the society and the arts. They 
had become wary of the arts as commercial gods, a commodity to sell or invest in. These artists wanted to go back 
to the origin. They left the commercial galleries in the big cities and moved far into the wilderness. A new artform 
began to emerge and was given the name Land Art. The artists wanted to push the boundaries for creating the art 
and began to work site specifically i.e. with a given site in nature and created with the material available such as 
earth, stone, grass and water. It was often hard for the public to access the remote sites in the deserts or moun-
tainsides. Photo documentation became the way of spreading the information to the public.

About (X)sites and sitespecific temporary art
As a curios visitor to the exhibition (X)Sites you will not 
have the problem with too remote sites. The artworks 
are oriented along paved bicycle paths that concen-
trates the experience of the arts and simplifies moving 
around the sites. What bindes the (X)Sites together 
with the art historical pioneers are the interests of the 
qualities and expressions of the sites and the relation-
ship between the artist and the landscape as well as be-
tween the artwork and the site. A painted picture can 
be moved form one gallery to another without loosing 
the content of the art. Within the site specific field of 
the arts a gesture or an action is created in relation to 
the chosen site that becomes part of the artwork and 
is therefor connected to it. The public can sense and 
become aware of something bigger than the physical 
art-object. Our perception and interpretation is chal-
lenged in a democratic public space, that belongs to us 
all but does not involve artistic experiences. Who has 
the rights to the public space and to the ownership of 
land becomes important issues in todays political me-
dial context as well as how the society will be designed 
and how, we as a people, will relate to it.
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Emille de Blance Aski Dahl 
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Roger Rigorth 
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QR-koder till konstnärernas presentationer på landart.se: 

Med deras texter, bilder och videos. 
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(X)sites Sjuhäradsrundan 

Emille de Blance, Sverige

Nothing more permanent than the 
temporary

www.landart.se/index.php/LandartArtist-
Projekt/nothing-more-permanent-than-the-
temporary/587

www.emilledeblanche.com

Nothing more permanent than the temporary är inspirerat av den gamla jänvägen Västra Centralbanan 
och den inverkan den hade på samhället och bygden under nästan 90 år.
Konstruerad mellan 1903-1906 och aktiv under större delen av 1900-talet togs beslutet i slutet av 
1980-talet att avveckla linjen på grund av olönsamhet.
I den efterindustriella eran som följde avlägsnades de gamla järnvägsspåren och banan asfalterades och 
blev en plats för fritid och rekreation.
Installationen är en samtida reflektion kring det offentliga rummet och platsspecifik konst och förbinder 
stad och landsbygd genom en välkänd kulturell referens i form av affischtavlan.
Istället för att främja ett negativt samhällsklimat riktat mot konsumtion är orden på tavlan från en dikt 
av poeten A.E Stallings.
Reflekterande över tid, det förflutna och nuet.

Material: Stål, galvaniserat stål, betong
mått: 2000 x 3150 x 100 mm



(X)sites Sjuhäradsrundan 

Joel Danielsson, Sverige

Häpnadsväckande fantastiskt idyll

www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/
amazingly-fantastical-idyll/588

I min farföräldrars kök fanns en målning på en bondgård omgiven av gröna fält och kullar. Solen sken på röda hus 
och vit tvätt hängde över gården. Under mina resor runt Åsunden återvände målningen till mig. Kanske var det 
likheten i den täta grönskan, eller en känsla av solen och vinden och den vita tvätttorkningen på tvättlinjen. De 
idylliska omgivningarna förde mig tillbaka i tiden, till minnen, vykort, filmer och berättelser som samtidigt var 
både bekanta och underliga.

Platsen lämnade mig med en känsla av att något hade fördunklats av omgivningen skönhet Jag är osäker på om 
det är mörkret som det idylliska landskapet framkallar beror på att sinnet färgas av dagens svårigheter, eller om 
det är en känsla av nostalgi? Den vita tvätt som torkar i vinden kändes plötsligt inte så ren. Kanske kontrasten 
mellan dagens många fasor och det vackra landskapet tog det vackra och det hemska närmare varandra och fick 
dem att mötas.

Om detta var en upplevelse av nostalgi väcker det frågor om vilket mörker de idealiserade minnena ger, liksom 
dess konsekvenser när vi ska föreställa oss en bättre framtid.

13
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(X)sites Sjuhäradsrundan 

Sofia Sundberg Sverige

Course of events

www.landart.se/index.php/LandartArtist-
Projekt/course-of-events/590

www.sofiasundberg.com

Course of events
En skugga av ett träd skulpterad i lera och jord på marken. I leran och jorden finns dels förkultiverade ringblomsplantor och 
ringblomsfrön. I centrum av skulpturen finns en yta som kommer från en rekonstruerad skugga från ett foto från 1933 av 
samma träd. Tanken är att berätta om lager på lager av tid. Tranemo är ett samhälle som genom historien har gått från olika 
sätt att förhålla sig till tid. Från att förhålla sig till tid genom naturens växlingar. Ett samhälle där väder, vind och årstider 
styrde vad man uträttade under en dag.  Till att få lokal tid, som kommer från ett behov av att veta när man kan samlas vid en 
visst klockslag tex för att gå i kyrkan. En tid som förhåller sig till solens rörelse på himlen i förhållande till en skugga. Sen kom-
mer industrialiseringen. Man rör sig snabbare genom landskapet. Olika platser knyts starkare samman med järnvägen. En 
centraltid för större områden behövdes för att kunna göra en tidtabell. I konstverket finns alla dessa förhållande till tid. Den 
skulpterade skuggan kommer att avbilda skuggan av trädet från kl 15:00 en dag i början av sommaren. En registrering eller 
en frysning av det ögonblicket. Varje dag kl 15 kommer trädets skugga att falla in i skuggan. I början av sommaren kommer 
skuggan och skulpturen överensstämma med varandra i slutet kommer det bildas en skevhet mellan skulptur och skugga. En 
skevhet som visar hur vi rört oss lite. Blommorna kommer att växa genom leran under sommaren. Blommorna är i olika stadie 
i sin växtcykel allt mellan frö till att blomma över för att bilda nya frön. Ringblomman användes i blomsterur för att mäta tid. 
Enligt Linnés blomsterur-Horologium Florae sluter de sig kl 15. Ett tänkbart scenario är att I slutet av sommaren kommer 
ringblommorna att plåna ut skuggbilden varje gång de slår ut.  Leran och jorden kommer under sommaren förändras med 
tiden och vädrets växlingar. Skulpturen kommer att formas av väder och vind. Det finns en oändlig skala av möjligheter över 
hur skulpturen kommer att se ut i slutet av sommaren. Ett stort spektrum av olika fiktiva scenarier finns, från blommorna 
trängt igenom och splittrat upp hela skulpturen och plånar ut skuggan med sina blommor till att leran eller jorden torkat ut 
fröna och plantorna, då finns ringblommorna bara där under ytan som en möjlighet.



(X)sites Sjuhäradsrundan 

Johan Tirén, Sverige

Det som redan fanns

www.landart.se/index.php/LandartArtist-
Projekt/what-was-already-there/589

www.johantiren.com

Föreställ dig en sjö och ett spår att följa runt sjön.
Föreställ dig landskapet som ett minne.
Föreställ dig landskapet som en rörelse.
Föreställ dig ett torn byggt för att se på fåglar.
Föreställ dig gräset i vinden.
Föreställ dig ljudet av gräset i vinden.
Föreställ dig utsikten från den högsta punkten.
Föreställ dig linjen som avslöjar var vattenytan brukade gå.
Föreställ dig bilder från det förflutna. Mina och dina. Observationer.
Jag såg en regnbåge. Lärde mig hur vitt ljus träffar en vattendroppe och bryts i en reflektion av färger. Jag försökte återskapa 
den med en stark lampa, men såg ingenting.
Det här är det varmaste året hittills. Alla vet det. Och sen ett regn utan slut.
Ett spår att följa.
Föreställ dig en bit land ute i sjön.
Föreställ dig idén om en bro som inte blir byggd.
Föreställ dig en sten. Ett dött träd. Grenar spridda över marken.
Föreställ dig det som är utan värde.
Föreställ dig det som redan fanns.
Markerat med röda band.

15
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(X)sites Sjuhäradsrundan 

Jette Mellgren, Denmark

Andar/Spirits

www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/
spirits1/582

www.jettemellgren.dk

Min plats ligger i en liten skog, som ligger bredvid den gamla Galgebacken i utkanten av Svenljunga.
Mitt arbete kan ses från cykelvägen Sjuhäradsrundan, som passerar precis intill.

Utgångspunkten för mitt arbete är historien som ansluter till detta område.
Fakta berättar att här var Galgebacken i bruk under medeltiden och tills den sista hängningen i Sverige ägde rum 
under början av 1800-talet. Vid den tiden avrättades människor som bröt mot lagen för att man då ansåg att 
detta straff fungerade som varning för andra och hjälpte oss att skydda och utveckla samhället. Idag har vi tagit 
avstånd från dödsstraffet och vi tror på andra sätt att kontrollera och socialisera människor i västvärlden.

Men finns Galgbackens andar från historien fortfarande bland oss? Orsaker vi någon form av dödsstraff när vi 
begränsar hjälp, stiftar lagar och nekar hjälp till människor som flyr från krig, korruption eller fattigdom?

Jag har gjort en konstnärlig gestaltning av min tolkning av Galgebacken. Jag har tittat på andra svenska galgar, up-
pbyggda i en triangel med tre pelare. Installationen består av tre svängande spökliknande pelare. De är byggd i en 
öppen konstruktion - med pinnar av hassel, pil och poppel, målad i vitt - och ihopbundet med metalltrådar.
ANDAR presenteras i en öppen struktur av ljus som kontrasterar mot de fasta omgivande träden, precis som den 
vita färgen sticker ut från den gröna naturen.

Danmark

Min plats ligger i en liten skog, som ligger bredvid den gamla Galgebacken i utkanten av Svenljunga.
Mitt arbete kan ses från cykelvägen Sjuhäradsrundan, som passerar precis intill.  

Utgångspunkten för mitt arbete är historia som hänt i området.
Fakta berättar att här var Galgebacken i bruk från medeltiden tills den sista hängningen i Sverige ägde rum under 
början av 1800-talet. Vid den tiden avrättades människor som bröt mot lagen för att man då ansåg att detta straff 
fungerade som varning för andra och hjälpte oss att skydda och utveckla samhället. Idag har vi tagit avstånd från 
dödsstraffet och vi i västvärlden tror på andra sätt att kontrollera och socialisera människor.

Men finns Galgbackens andar från historien fortfarande bland oss? Orsakar vi någon form av dödsstraff när vi 
begränsar hjälp, stiftar lagar och nekar hjälp till människor som flyr från krig, korruption eller fattigdom?

Jag har gjort en konstnärlig gestaltning av min tolkning av Galgebacken. Jag har tittat på andra svenska galgar, up-
pbyggda i en triangel med tre pelare. Installationen består av tre svängande spökliknande pelare. De är byggd i en 
öppen konstruktion - med pinnar av hassel, pil och poppel, målad i vitt - och ihopbundet med metalltrådar.

ANDAR presenteras i en öppen struktur av ljus som kontrasterar mot de fasta omgivande träden, precis som den 
vita färgen sticker ut från den gröna naturen.



(X)sites Sjuhäradsrundan 

Martinka Bobrikova Slovaien &
Oscar deCarmen, Spanien

Deconstructing an explicit content

www.landart.se/index.php/LandartArtistPro-
jekt/deconstructing-an-explicit-content/581

www.bobrikovadecarmen.org

Återvunna material
Variabel dimension

Installationen DEKONSTRUERA ger betraktarna möjligheter till kontemplation över, och med egna tankar 
begrunda, ett landskapet som här gestaltar den miljöförstörelse som sker på större delen av vår planet. Även om 
vi vanligtvis undviker att ge uppmärksamhet åt avfall som kommer från naturresurser som vi utnyttjar, orsakar 
vi alla miljöförstöring. De flesta av oss söker en djupare förståelse av naturen. Detta som en flyktväg från staden 
mot en typ av landskap som ofta visualiseras som ett naturligt paradis fritt från människans ingrepp. Vårt projekt 
sätter fokus på de ofördröjliga behoven av insikten för en ny typ av landskap. 

Från idén att producera ett konstverk som skapar en representation av landskapet har vi byggt ett landskap 
utifrån flera olika infallsvinklar. Vårt landskap är också ett politiskt statement inom definitionen av ett hållbart 
landskap. Ibland kan man förledas att tro att en stadsplan med nya gator eller parker tvingar fram nya goda och 
hållbara territorium. Men inom ramen för dess processer görs en ny typ av landskap som kan definieras som ex-
urbana eller peri-urbana territorium. I denna typ av territorium finns en annan typ av landskap som är ett misch-
masch mellan stad och landsbygd där den naturliga infrastrukturen blandas med en antropisk infrastruktur av 
mänskligt avfall. 

När ni går genom landskap som är konstruerat av människans hand, uppmanar vi er att se och uppleva ett land-
skap som ibland finns dolt i ert minne.
Där kan ni välja bort att se landskap som bildas av vårt avfall och består av fragment tagna ur sitt sammanhang. 
Det är ett allt vanligare landskap, där rester av produktiva eller extraktiva aktiviteter kommer i dagen.
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(X)sites Kattegattleden 

Anna Smillidotter, Sverige

Colored by the summer

www.landart.se/index.php/LandartArtist-
Projekt/faergad-av-sommaren-indigo/592

www.smillidotter.com

Jag har inspirerats av den fantastiska naturen som omger Fyren som står på Morups Tånge. Med hjälp 
av befintliga byggnader som finns på platsen har jag integrerat två textila skulpturer. 

Den ena är ett tyg fäst i taket på en röd bod. I detta verk har jag broderat fast spikar. Skulpturen avslutas 
i ett rostfritt kärl som jag fyllt med havsvatten. Saltet i vattnet gör att spikarna rostar och kommer färga 
tyget orange. 

Det andra verket har jag vävt in i ett staket och kärlet nedanför har jag fyllt med havsvatten och indigo. 
Med hjälp av fermentering kommer indigon att färga tyget. Min förhoppning är att när vattnet avdun-
star eller tillkommer genom regn så kommer vattennivån att skapa linjer i tyget. Med hjälp av somma-
rens väder kommer det lämnas spår i skulpturen.
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(X)sites Kattegattleden

Åsa Frankenberg, Sverige

Boathouse 8

www.landart.se/index.php/LandartArtist-
Projekt/boathouse-8/591

www.asafrankenberg.net

Plats-specifik installation: fiskebod, speglar, sand och text

Boathouse 8 försöker undersöka det som finns mellan mellanrummen. Verket reflekterar över mötet mellan 
förändring och varighet i fiskebyn Glommen.

Där det för ca 30 år sedan fanns 17 aktiva fiskebåtar finns det bara 3 i dag. Glommens identitet har förändrats 
och blivit mindre tydlig och enkelriktad. Det finns en tydlig historia men en lika viktig nutidsverklighet som nästan 
inte har någon historia.
I detta verk har fiskeboden nr 8 lånat ut sin identitet och blivit en reflektion av sin omgivning och den förändring 
som sker. Samtidigt som det pekar på förändringen så stoppar det upp åskådaren och ger kanske plats till nya 
tankar. 
Båtarnas namn på spegelglasen visar på de många båtar som funnits i hamnen och hur få där är i dag. De andra 
namn som står skrivet på spegeln är de platser båtarna har fiskat på under alla år. Alla dessa namn är och har varit 
hjärtat av Glommens historia.

Många av fiskarna och deras familjer har hjälpt till med att finna dessa namn och datum, samt bidragit till hur 
Boathouse 8 projektet utvecklats. Boathouse 8 har genom detta blivit till ett verk som inviterar till att se byn från 
byns perspektiv. 
Stor tack till alla
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(X)sites Kattegattleden

Roy Staab, USA

Why Knot

www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/
why-knot/583

www.Roystaab.blogspot.com

Det område som jag blev anvisat var Glommen. Jag valde där ko-
fältet i Morups Tånge bredvid fyren som plats för mitt verk p.g.a. 
att det är en stor öppet plats. Jag ville göra ett stort verk. När jag 
för första gången kommer till Glommen får jag en historisk intro-
duktion om orten. Jag får bl.a. veta att lokalbefolkningen i äldre tid-
er använt tång för att bygga sina hus. Träden är formade av vinden 
att växa i en riktning. Med det förstod jag att jag skulle göra mitt 
verk längs marken. En bidragande orsak till detta var också Länssty-
relsens restriktioner. Så, att skapa verket med tång blev en perfekt 
lösning för denna platsspecifika installation. Den bästa utsikten för 
att se verket är förstås från toppen av fyren. Men det kan även ses från toppen på den närliggande bunkern. Eller, du kan gå på fältet över 
det (men gå inte på linjerna!) om du vill känna det likt en romersk golvmosaik och känna platsens atmosfär. Och, fältet är platt, så som min 
“perfekta ritning till gudarna “som ser ner på det från ovan; utifrån där du befinner dig ändras formen på linjen av det böljande landskapet.

Land art, performancekonst, kroppskonst = den mänskliga skalan ... Jag gjorde allt själv, inga verktyg, bara en hink och en skottkärra.
Är det lätt att dra tång? NEJ! Att samla tång och havsvatten, måsta bära och korsa sand- och stenområdet är svårt plus att hjulet på skott-
kärran inte ville vända. Det finns små fiskar [stekta] i vattnet, men jag lämnade dem ifred. Jag upptäckte att om jag satte tång i en hink med 
vatten så skulle jag inte spilla när jag bar hinken. Tången är som bäst när den är våt och slimig och fastnar i gräset, så jag använde vad som 
fanns. Jag lade ett 16 kvadratisk rutnät med hjälp av en lina och markerade hörn med högar av stenar Jag var noga med att inte pinnarna 
skulle skada de omkringvandrande korna. 

Site and why: Det finns många sätt att använda jorden som inspiration för konstinstallationer. Markens ojämnheter är förutsättningen och 
jag skulle kunna använda en universell form som en cirkel eller en stjärna. Men jag ville relatera till Halland idag, och förr. Landet som sty-
rdes av Danmark och Norge i gamla tider, och även av vikingarna. Det finns ett nyupptäckt vikingfynd från detta område, ett smycke.  Detta 
gör att jag använder denna form - för de som bor här. Och när jag överlappade min ritning på platsen visade det sig finnas en kontinuerlig 
tvillinglinje. Nu finns det migranter - människor - som kommer att förändra platsen, vem som blir här. De senaste invasionerna och krigen 
och gränsen och folket som flyttar - inget förblir detsamma.
NU  har jag har observerat natur, tid och ålder i mitt liv. Jag vet att naturen och stormen är de starkaste naturkrafterna och att ingenting är 
för evigt och detsamma över tid. Jag tänker på konst i naturen och att vara kortlivad - konst är idéer och tänkande för mig. Jag är glad att 
jag får lov att gestalta min idé och koncept här i Sverige. Tänker du på vad du ser? En Celtisk flätning, en ritning med tung linje som kor kom-
mer att gå på, och flytta. En tung vind lyfter en linje speciellt efter ett kraftigt regn, vilket gör den nästan perfekta krökta linjen lite oregel-
bunden och i slutändan till ett mörkt område i fältet ... men tången kanske bara blir gödselmedel och gräset och växterna blir starkare, 
grönare - nästa år. Jag har gjort mitt märke på jorden och i människans sinne har jag sett och upplevt min “Celtic line knot! ... Why KNOT.

20



(X)sites Kattegattleden

Aski Dahl, Sverige

Rå
 

www.landart.se/index.php/LandartArtist-
Projekt/ra/594

www.askidahl.com

Rå
Bland resterna av hundratals år av liv i en stad, uppsköljda med tidvattnet, spridda i de hårdpackade lagren av 
nya vägar ovanpå gamla vägar ovanpå ännu äldre vägar, vilar fragment av det förflutna. De är de ännu gripbara 
återstoderna av sådant som nu kanske är glömt eller okänt. Verktyg, klädesplagg, ben, byggnader, sedvänjor, riter, 
aska. Det okända rymmer många möjligheter och tillåter vissheten och ovissheten att samexistera, även mitt i den 
levande stadens brus.

Mellan Halmstad slott och de höga tegelhusens fasader på Strandgatan sträcker sig flodbanken ut mot havet. Rå 
står på den flacka landytan med utsikt över floden Nissans vatten. Dess material, det förkolnade träet och söm-
made tyget, är igenkännbara men kontrasterar mot omgivningens välordnade urbana landskap.
En rå, eller en rågång, är ett märke som markerar gränsen mellan ägor, byar eller landområden. Rå är belägen i 
gränslandet mellan det fragmenterade och det dunkla, det bekanta och det ovissa.
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(X)sites Kattegattleden 

Anna Örtemo, Sverige

Pick a Color

www.landart.se/index.php/LandartArtist-
Projekt/pick-a-color/593

www.annaortemo.se

Jag har samlat färger från förbipasserande, de som uppehåller sig på kajen, båtfolk, motionärer, tillfälliga be-
sökare, osv.  Har bett dem att välja sin favoritfärg, har även frågat om jag får använda deras förnam tillsammans 
med färgen. Den slumpvisa ordningen som uppkommer allt eftersom färgerna väljs utgör sedan det färdiga ver-
kets färgglada uttryck och färgordning.

Platsen för verket är Tullkammarkajens befintliga betongsuggor som är 52st & utgör en promenad på ca 3 min 
eller 350 m.
Dessa är 6m långa, 30cm breda & 40cm höga, vilket leder till en behaglig, inbjudande sitthöjd.
Vid ett besök i hamnen så sätter man sig gärna på en betongsugga för kontemplation, samtal eller kanske en fika-
paus.

Varje betongsugga har fått sin egen utvalda färg målad på toppen & sitt namn skrivet på kanten.
Ett litet personligt avtryck där vem som vill kan slå sig ned en stund vid sin dagliga runda eller kanske man tar vän-
nen i handen för en promenad till platsen, eller varför inte, - ”Möt mig på Majas gula Gris kl. 12.00!”

Jag önskar med detta projekt också lätt vidröra Halmstads måleriska historia. 
Vill även genom konstverkets placering med sin vy mot nya bostadsområden & den före detta Fria målar skolan, 
(där jag på 90-talet studerade ett år) sända en liten hyllning till målarskolan och dess inspirerande lärare, som på 
sätt och vis genom (X)sites projektet förde mig åter till platsen, men denna gång med utsikten vänd mot andra 
sidan.

Låt oss nu gå 3 minuter måleri!
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(X)sites Kattegattleden 
                    
Mariano León, Peru

THE WHEEL, memories from the 
Future

www.landart.se/index.php/LandartArtist-
Projekt/golden-wheel/584

www.colectivocircadian.com
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Swing ring, tillverkad av en 3 m diameter metallring 
fylld med 32 bilhjul, som hänger från en 25 meter hög historisk kran i Halmstad.

Ringens inre del är målad i guldfärg som refererar till solen och forntida kulturer - särskilt inka och vikingar. De 
använde föremål från naturen för att mäta solens cykler som solstånd och dagjämning. Installationen har referenser 
till industrialismen; cautchu som “svart guld” från Sydamerikas djungel och kranen som symbol för transport av 
produkter. Alltsammans ger perspektiv på hur mänskligheten genom olika peroder haft olika betydelser och symbo-
ler för framsteg, välfärd och framtidsideal.

Specifika föremål var betydelsefulla i forntida samhällen. Exempel är vissa stenar för Intihuatana i Machu Picchu 
eller för de som reste Ale Stenar i Skandinavien. I senare kulturer blir gamla fabriker eller platser för kranar laddade 
symboler.
Guldet i antiken var relaterat till solen som en gud. Guld sågs som något dyrbart inte bara i penningvärde utan också 
i ett mystiskt perspektiv, 

Ringen symboliserar livets cykler, saker som kommer och går, naturens cykler och inre nivå, enhet, harmoni och 
enhet.

Att använda bildäck är att ge en vision om hur industriella material kan skänka “skönhet” i synnerhet från detta 
svåra återvinningsmaterial. 



(X)sites Kattegattleden 

Roger Rigorth, Tyskland

oceanic pigeon tower (or where Sven 
Jons used to store his thoughts)

www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/
oceanic-pidgin-tower/585

www.Roger-Rigorth.de
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Det oceaniska duv tornet på Sven Jons udde
... där han brukade samla sina tankar.
Från ett samtal med Sven Jons;

(det är inte Indiana Jons och inte Tom Jons) Jag undrade över denna person som en gång bodde här på den här 
udden där jag byggt mitt torn. Hans hus är inte längre här, allt är borta förutom en syrén från hans trädgård som 
har överlevt.
Oväntat mötte jag honom igår kväll, Vi drack te med lite rom, men jag är inte längre säker på att det var rom. Hur 
som helst pratade vi om hans plats och han sa att han bara hade hittat den. “Du tar vad livet erbjuder dig, om du 
har ögon till att se det. Det är enkelt - allt är lånat och har en begränsad livstid, detta man måste veta “. Det var 
hans ord. Precis här - på den här platsen - som också jag har lånat byggde han sitt hus.
Han var stillsamt förvånad av mitt uppdykande och att folk fortfarande känner till hans namn. Jag sa att det finns 
ett tecken intill hans trädgård. Och efter att ha tänkt ett ögonblick sa han att han inte kommer ihåg att han lagt 
det där.
Jag tittade rätt in i hans ögon, som jag brukade göra när jag känner mig riktigt sammankopplad med någon. Och 
utan vidare kunde jag föreställa mig hela hans liv. Hans blå ögon sa till mig ... hmm den närmaste beskrivning jag 
kunde hitta var ... att dom berättade om hans personliga geografi. Men ögonfärgen är jag inte heller säker längre 
på, kan de ha varit gröna.?
Hans fru var en viktig del av hans liv ... sa han. Han blev irriterad när jag väntade på vad han sen skulle säga. Sen sa 
han att han var tvungen att gå, och plötsligt försvann hela hans väsen. Jag upphör inte att bli förvånad när fler och 
fler bilder av mitt eget liv framkallas. Och det känns som att han kommer att återvända i nästa ögonblick.
Eller var det för att han lämnade mig med en halvt uppdruken kopp te med ... var det rom?



(X)sites Kattegattleden

Ola Nilsson, Sverige

Cold-rolled steel sheet exposing 4 Hz – 
100 Hz

www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/
cold-rolled-steel-sheet-exposing-4-hz-100-
hz/596

www.ola-nilsson.se

Cold-rolled steel sheet exposing 4 Hz – 100 Hz
Material/teknik: Obehandlad kallvalsad 1,5 mm stålplåt, Spraymax Clear Cote Matte, ButtkickerConcert, Butt-
kicker Power amplifier BKA 1000-4, mediaspelare Brightsign HD223, digital ljudfil Mått: 700 x 2400 x 350 mm

Plats: Fyrhustunneln; gångtunnel under järnvägen.
Platser och landskap omdanas ständigt av naturen och människan. Skälderviken, eller Engelholms hamn som det 
en gång hette, präglades från början av arbete och den verksamhet som hamnen utgjorde. Industrialismen stod 
för dörren och det är i dess kölvatten som dagens historia om Skälderviken berättas. Innan hamnens tillkomst är 
platsen anonym och oidentifierad.
Ganska snart efter att man invigt hamnen upptäcks områdets lämplighet för sommarrekreation och relativt 
snabbt byggs järnvägen längs kusten, mellan strandvillorna och stranden. Fortfarande idag löper järnvägen mel-
lan bebyggelse och strandkant och påminner om det sambruk som natur och infrastruktur är hänvisad till. Samex-
istensen utgör såväl en visuell som audiell brytpunkt.

Detta skifte mellan två perspektiv; landskap som sceneri/landskap som funktion, är en startpunkt i det platsspeci-
fika objektet/ljudverket, Cold-rolled steel sheet exposing 4 Hz – 100 Hz. Verket ställs i relation till den ljudkuliss 
tågen fortfarande utgör, men modulen som monteras på ena väggen av gångtunneln under tågspåren, refererar 
också till arbetet som en gång definierade platsen. Via vibrationer som åstadkoms med lågfrekvent ljud fungerar 
stålplåten som ett högtalarmembran.
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(X)sites Kattegattleden 

Annelie Nilsson, Sverige

The mobile coastline archive

www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/
the-mobile-coastline-archive/604

www.annelienilsson.net

Det rörliga kustlinjearkivet
juni - oktober 2018 Landskrona - Viken 

Vatten och sand är i konstant rörelse. Sötvatten från jordbrukslandskapets bäckar blandas med havsvatten. I ett 
framtida scenario kommer kustlinjen att ändras dramatiskt på grund av ökande havsnivåer. 
Bitar av landskap som drivved, plastföremål, snören och förpackningsmaterial har samlats in från kustlinjen mel-
lan Landskrona och Viken i början av sommaren. Detta rörliga kustlinjearkiv är tillfälligt placerat utanför Vikens 
sjöfartsmuseum. En rad med pålar som används för att torka och rensa fiskenät bär upp samlingen. Alla föremål 
har har vid insamlandet märkts för att i oktober kunna återbördas till platserna där de hittades. De föremål som 
inte är av naturmaterial kommer att återvinnas. 

Du är välkommen att ta med dig ett objekt från det rörliga kustlinjearkivet.  
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Som en konstnärlig arkeolog söker jag ett formspråk som ligger dolt i marken. Jag vill åt vårt ursprung 
och utforska gränsen mellan kultur och natur. Jag arbetar alltid med och mot naturen genom mina 
materialval och genom valet av plats. Det raka, organiserade och kultiverade mot det fria och ostyriga. 
Genom att använda mig av jord, gräs, sten och torv som är förbundna med vårt ursprung skapas även en 
 länk  till vår historia av arbete och skapande.

Jag arbetar med lokala material som en metod för att få kontakt med platsen och och få ta del av  lokala 
kunskaper. För mitt verk i Viken ville jag arbeta med leran och använda mig av
  metoden  lerklining för att tillhöra en längre historia av orten och marken. För mig blir materialet det 
platsspecifika och jag jobbar därigenom med igenkänning för att betraktaren skall kunna relatera till 
och fysiskt förstå. Resultatet är råt t  och obehandlat. Sommarsolen har bränt leran till att klara de flesta 
väder. 

Material: Jord är slutprodukten i ett mångtusenårigt geologiskt skede och därför är lera i sig oföränder-
lig. Lera från Hyllinge, trä, vass, halm, sand, äggvita.

(X)sites Kattegattleden

Ingrid Ogenstedt, Sverige/Island

From Clay  Viken, Höganäs

www.landart.se/index.php/LandartArtistProjekt/
from-clay-i-viken-hoeganaes-sweden-2018-i-
clay-from-hyllinge-reed-straw-san/595

www.ingridogenstedt.com

27



(X)sites Kattegattleden 

Muhammed Ali, Syria

Hiding In Chest

www.landart.se/index.php/LandartArtist-
Projekt/hiding-in-chest/528

www.mhd-ali.com

Dold i bröstet

I detta arbete bygger jag upp verket med arkitektoniska strukturer som består av trianglar. Dessa trianglar 
kan förlängas obegränsat. En kropp ur vävda grenar hänger in i dessa triangelstrukturer. Inburad verkar denna 
naturliga kropp fastna i tid.

Denna del är en metafor för en positiv mänsklig inverkan på naturen. Nästan som en bröstkorg som skyddar oss 
mot stora katastrofer. Det finns ingen tid involverad i naturliga processer. Naturen är starkare, den kommer att 
fortsätta, med eller utan oss.
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(X)sites Kattegattleden 

Ryszard Litwiniuk, Polen

„Tree Brothers Concept I”

www.landart.se/index.php/LandartArtist-
Projekt/tree-brothers-concept-i1/586

www.RyszardLitwinuik.blogspot.com

Plats, Utrymme, Tid - Relationer
Fortfarande levande? Eller inte?
“3 Bröder”
“Three brothers”
“Tree Brothers”
Tyst i solen
***
Min vän eken
Min bror
Valde jag dig
Eller väljer du mig?
700 år sedan
Väntar på mig
Rätt plats. Hem
Paradis...
***

Hav i ryggen. Danmark på horisonten
Kapslar av tid
Kalendrar av historia
generationer

Ryszard Litwiniuk, 17 juni 2018

Photos by Ewa Suprun
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FORUM, publika arrangemang

Under (X)sites utställningsperiod till 7 oktober kommer publika Forum-arrangemang att 
hållas. Håll dig uppdaterad via kommunernas evenemangskalendrar, (X)sites facebook-
sida samt www.landart.se Arrangeras med stöd från Postkodlotteriets kulturstiftelse.

Ulricehamn, Marbäck
1/9 kl.16.00. Anna Mogren och Emil Gullhamn med artistnamnet Emil & Folkfesten spe-
lar musik

Tranemo
1-2/9  kl.10.00-15.00 Karl Chilcott presenterar barnens landart, Finvernissage.  
1./9  Dansperformance i samband med konstrundan.

Svenljunga
22/9  kl.11.00  Clownfrekvenser på uppdrag: Clownerna Mimi och Jojo letar konstverk. 

Falkenberg
19/8 Workshop Morups Tånge med textilkonstnär Mira Bodiroza Lindh
21/8 12.00- 13.00 Lunchsamtal med konstnär Anna Smillidotter på Kuben, Stadshuset

Halmstad 
15/8 och 19/9 - onsdagar kl. 18:00: Konstpromenader Arrangeras i samarbete med 
Halmstad Kommun
8/9 Kamil A Lukaszewicz, workshop Skapande i relation Till Naturen, Plats: Kulturhusets 
Verkstad i Halmstad
22/9  Performance under Kulturnatten vid tullkammarkajen (röda kranen) i anslutning 
till Marioano Leóns verk  “Binda Solen / Autumn Equinox” (Höstdagjämning) .

30



Ängelholm
23-24/8 Workshop Sven Jons Udde, Skäldervikaen med Konstskolan Munka

Möten mellan konstnärer och (X)sites verk som är på gång:

Jakob Riis
Kompositören Jakob Riis kommer att göra en elektro-akustisk ljudperfomance, på 
gistvallen i Viken, som förhåller sig till Annelie Nilsson’s verk ”The moving coastline ar-
chive”. 

Elise Brewer – Dansare
Elise arbetar med kroppen som utgångspunkt för att skapa en plats där den vardagliga 
logiken luckras upp och det (o)kända tillåts träda fram. På dessa platser, i denna (o)takt, 
blir andra vägar möjliga.
Viktiga aspekter i hennes arbete är tid och ljud. Tiden dras ut för att uppmärksamma det 
subtila och ljudets potential till  att ifrågasätta den visuella logikens dominans är ständigt 
närvarande. 

Anna Wessman
konstnär, bosatt och verksam i Malmö.
Anna  arbetar i ett flertal material och med olika uttryck.  För (x) sites kommer hon att  
skapa ett verk med utgångspunkt från Muhammed Alis skulptur;  ” hidden in a chest”.
För ytterligare information om hennes konstnärskap besök: www.annawessman.se

Tidigare i sommar har följande arrangemang hållits: 
1 förvernissage Halmstad 28/6, 5 vernissager längs Kattegattleden 29/6 och 3 vernissager längs Sjuhäradsrundan 30/6 Andra 
arrangemang; Ulricehamn, Marbäck; 15/7  kl. 13.00 KITCHEN DIALOGUES, Bobrikova & de Carmen, Tranemo 21/7 (från 
13.00) KITCHEN DIALOGUES, Bobrikova & de Carmen, Svenljunga  19/7 kl.18.00. Fiolduett Lena och Krisin, cykelbanan mot 
Sexddrega i korsningen med vattenledningsgatan.’ Falkenberg  7/7 Smultron dagen, Landart workshop, 21/7 Fyrens dag + 
Kräftfestivalen (18-21/7), diktare Per Olaisen från Falkenberg. Halmstad, Konstpromenader, (X)sites+Skåneleden=sant, 27/7kl 
13-17, Sven Jons Udde, Skälderviken
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Om Konstnärscentrum 

Konstnärscentrums organisation
Konstnärscentrum består av fem regioner Kc nord, Kc väst, Kc mitt, Kc öst och Kc syd. Där görs det huvudsakliga 
arbetet i vår uppdragsförmedlande verksamhet.
Konstnärscentrum har också en huvudstyrelse bestående av en representant från varje region. Till huvudsty-
relsens uppgifter hör att företräda Konstnärscentrum i nationella ärenden.
 

Konstnärscentrums uppdrag
Konstnärscentrums ändamål är att stödja konst-
närer i deras yrkesaktiva roll genom förmedling 
av arbetsskapande uppdrag. Medlemmar bistås 
med råd, hjälp och kompetensutveckling.
Konstnärscentrum verkar för korta avstånden 
mellan beställare och konstnärer och att hitta nya 
miljöer och sammanhang för konst i offentliga och 
privata miljöer.

Till Konstnärscentrum kan myndigheter, organi-
sationer och företag vända sig för att få rådgivn-
ing och stöd i den praktiska processen att genom-
föra konstnärliga gestaltningar – från idé och 
inspiration till fullbordat verk.
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Om projektägaren Konstnärscentrum väst 
- en demokratisk konstnärsdriven förening för yrkesverksamma konstnärer. 

Geografisk omfattning 
Kc väst omfattar Västra Götalandsregionen, Region Halland och Jönköpings län. Vårt uppdrag är att förmedla 
konst och konstnärer till uppdragsgivare för varierande projekt och konstnärlig berikning. Vi arbetar främst med 
att skapa gestaltningsuppdrag för permanenta projekt. Men vi arbetar även med temporära konstprojekt som (X)
sites, som vi nu arrangerar för andra året. 

Förmedling: gestaltningsuppdrag och skolprojekt
För permanenta gestaltningsuppdrag erbjuder vi via våra konstkonsulter hjälp med upphandling av konst och 
med att hitta rätt konstnärlig kompetens för ett specifikt gestaltnings-uppdrag. Vi arbetar med rådgivning i frågor 
kring gestaltningsprocesser bl.a. gentemot kommuner. Vi förmedlar också kontakter till konstnärer för skolpro-
jekt som skapande skola, föreläsningar och ateljébesök. 

Galleri Kc och Skissernas rum
I Galleri Kc visas utställningar av enskilda konstnärer och i Skiss-
ernas rum visas bilder och skisser på offentliga gestaltningar gj-
orda främst av Kc’s medlemmar och/eller där Kc:s  konstkonsul-
ter anlitats.

Målsättning
Vi interagerar med den samtida konstscenen genom att bland 
annat driva egna diskussions- och konstprojekt. Kc väst har amb-
itionen att alla våra medlemmar och konstnärskåren somhelhet 
ska kunna försörja sig inom fältet. Vår målsättning är att konst-
närskåren tillvaratas som en resurs för reflektion och byggande
av gemenskaper i samhället, med konsten i fokus. Genom kont-
inuerlig dialog med organisationer, myndigheter och privata akt-
örer är vi med och påverkar den samtida konstdebatten i positiv 
riktning i Västsverige.

Kontakt och öppettider
Kontaktperson för frågor om tillgänglighet gällande Kc väst´s 
kontor, Galleri KC samt Skissernas Rum på Erik Dahlbergsgatan 6  
i Göteborg; Christel Börjesson telefon 031-711 54 47, 
e-post;
  kc-vast@konstnarscentrum.org,  web: kc-vast.org
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Medfinansiärer, (X)sites stöds av:

Postkodlotteriets Kulturstiftelse,. Kulturrådet, Västra Götaland-region, Region Halland, Region Skåne, 
Boråsregionens kommunalförbund Kommunernas: Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Helsingborg, 
Höganäs, Ängelholm, Halmstad, Falkenberg. 

Konstnärscentrum väst    kc-vast.org   landart.se    kc-vast@konstnarscentrum.org 
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Andra samarbetspartners

(X) sites sammarbetar ävern med:Konstnärscentrum Syd, Konstitutet, Begreppsverkstan för konsten,   
Ljudkonst i Sjuhärad,  Kulturmiljö Halland,  Isildurs Bane,  Kulturlandskapet  och  Kulla Gunnarstorp 

Halmstads kommun

Falkenbergs kommun Ulricehamns kommun Tranemos kommun Svenljungas kommun

Ängelholms kommunHelsingborgs kommun Höganäs kommun

Konstnärscentrum väst    kc-vast.org   landart.se    kc-vast@konstnarscentrum.org 
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Konstnärscentrum väst    kc-vast.org   landart.se    kc-vast@konstnarscentrum.org 
Roger Rigorth oceanic pigeon tower (or where Sven Jons used to store his thoughts)


