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r.E prEsEntErar sitt tredje nummer och går 
vidare med att fördjupa samtalet om konst
närliga processer inom konstformen land art. 
Den här gången rapporterar vi från förstudien 
Experimentyta för konstnärliga undersökning
ar i landskapet, med Kc Väst som projektägare, 
den konstnärsorganisation som har sitt säte i 
Göteborg och Bottna Land Art på agendan.

r.e vill hejda tiden. Därför har vi klippt 
ut korta bromsmattor ur den danska poeten 
Inger Christensens diktsamling Det från 1969, 
vinjetter som ska få läsaren att sakta in.

Konstnärsgruppen Cell inleder med en 
rapport från året som förstudiens testpilot ute 
i markerna runt Bottnafjorden. I stenbrottet 
norr om Hogsäm står verket Det tredje land
skapet – dialoger i 1:1 från sommaren 2011 
kvar, nu för ögat förändrat efter ett år ute och 
med förskjutningar betydelsemässigt efter årets 
händelser. Oskar Broberg är docent i ekono
misk historia och studierektor på Handels
högskolan i Göteborg och Mattias Gunnarsson 
konstnär och studierektor på Högskolan för 
Konst och Design i samma stad. Som Cell har 
de utvecklat sin lågintensiva tidsuppfattning 
och gått vidare med sociala spel runt verket. 
Bland annat har de lånat ut det till konstnärs
gruppen Deluxe, detta med oväntat resultat. 

konstEn fortsättEr alltså att överraska oss 
och så gör verkligheten. I detta nummer 
medverkar den amerikanske filosofen och 
fenomenologen Gary Shapiro, författaren till 
Earthwards: Roberth Smithson and Art after 
Babel. Det uppstår därmed en axel mellan land 
art i Bottna och det internationella emblemet 
för land art, The Spiral Jetty, Salt Lake, Utah 
från 1970. 

Generöst har vi fått göra ett utdrag ur  
Marcia Sà Cavalcante Schubacks senaste bok 
Att tänka i skisser och kan därmed ge läsekret
sen en kort men glasklar introduktion till feno
menologin. Gunnar Bäck intervjuar paret som 
driver Botnik Studios och som genom åren 
disponerat mark för allehanda experiment. 
Och själv har jag pratat med kollegan Mats 
som är något av curator i Bottna Land Art. 

Drivkraften ligger inte i det vi redan sagt 
eller gjort utan i det som ännu inte är gjort. 
Det ogjorda drar och får oss att vilja förstå och 
försöka igen och igen och igen. Det får oss på 
r.e att bjuda till ett nytt nummer. Välkommen! 

Bottna Gerlesborg 12 juni 2012
Catharina Göransson

förord
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konstnärernas egen resurs
KONSTNäRSCENTRuM VäST

Konstnärscentrum Väst har varit 

projekt ägare för förstudien Experi-

mentyta för konstnärliga undersök-

ningar i landskapet. För oss innebär 

det att vi kunnat följa vår intention 

att utveckla konstformen land art och 

utövandet av fri konst i landskapet. 

Vårt uppdrag är att skapa förutsätt-

ningar för intressant samtidskonst i 

hela regionen, något som annars lätt 

centreras till Göteborg med omnejd. 

Bottna Land Art utgör en mötesplats 

för såväl landartkonstnärer från 

trakten som från hela regionen och på 

sikt, som nu förstudien pekat ut, även 

internationellt. Kc Väst utgör som 

organisation en konstnärernas egen 

resurs. Nu ser vi fram mot steg två: 

realiserandet av Experimentyta efter 

förstudien.

Kc Väst vill rikta ett stort och 

särskilt tack till Catharina Görans-

son, som under åtta månader lett 

förstudien. Ett varmt tack riktas även 

till Mattias Gunnarsson och Oskar 

Broberg i konstnärsgruppen Cell som 

varit pilot till förstudien och till r.e:s 

redaktion för arbetet med dokumen-

tationen i föreliggande nummer. Tack 

också till grupp Bottna Land Art för 

ett gott samarbete och till sist vill vi 

tacka Fyrbodals kommunalförbund 

för finansiellt stöd till förstudien.

Tomas Niklasson, konstnär,  

vice ordförande Kc Väst

Bottna Landart: Catharina Göransson, Mats Nordlund, Birgitta Eriksson-
Fast och Tomas Niklasson. Foto: Lisa Sigridsson.
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rapport från en testpilot
CELL: MATTiAS GuNNARSSON OCH OSKAR BROBERG

Ett sätt att sE värLDEn

I september 2011 beslöt KC Väst att upprätta 
en förstudie för ett kommande projekt med 
arbetsnamnet Experimentyta Land Art. Vi 
erbjöds att under ett år fortsätta vårt arbete 
från Bottna Land Art, nu inom ramen för Pilot 
för Experimentyta Land Art. Vi beslutade oss 
då för att ta ett steg tillbaka från själva byggan
det och istället fokusera på de olika händelser 
som uppstått i arbetet, och möjligheten att 
introducera nya händelser under året. 

Vad var det som hände? När började det 
egentligen? Det är å ena sidan svårt att sätta 
fingret på, ett datum, när det hela började, ja 
nästan omöjligt om man räknar in alla variab
ler och parametrar, å andra sidan vet vi exakt 
när det var. Ping Pong Royale och början  
på Cell. Klockan var 02:26 lördagen den 
27 maj 2006.

Vår undersökning av tillvaron i termer av 
spel och lek började med att vi uppfann ett nytt 
sätt att spela pingis. Ett samtal tog senare vid 
där vi vände och vred på hur situa tionen kunde 
formuleras, vad var det som hade hänt? Den 
lekande människan och allt det där. Sen läste vi 
James P Carse bok Ändliga och oändliga spel. 
Det ändliga spelet, menar Carse, spelar man för 

att vinna, det oändliga för att fortsätta spela. Vi 
tyckte att en översättning till spel och lek behöll 
Carse betydelse av begreppen, samtidigt som 
de blev tydligare i vår diskussion. Vi landade 
således i att betrakta spel och lek som analytiska 
kategorier som delvis överlappar begreppens 
vardagliga betydelse, men som också på vissa 
punkter har en mer specifik innebörd. Utgångs
punkten är alltså att även situationer utanför 
den vardagliga användningen kan förstås med 
begreppen spel och lek. 

Det kan tyckas ovidkommande att tala om 
bordtennis, spel och lek när man egentligen 
skall berätta om ett experimenterande arbete i 
ett stenbrott i Bohuslän. Men det är inte något 
helt annat. Pingismötet och spel och lekdis
kussionen var början på en rörelse. En rörelse 
som pågår och rullar och vrider och vänder sig 
– som tar tag i allt. För oss har det utvecklats 

Det. Det var det. Så har det börjat. Det är. Det fort
sätter. Rör sig. Vidare. Blir till. Blir till det och det och 
det. Leder vidare än det. Blir annat. Blir mer. Kom
binerar annat med mera och fortsätter att bli annat 
och mera. Blir något. Något nytt. Något oupphörligt 
nyare. Blir i nästa nu så nytt som något kan bli.

Ur Det av Inger Christensen, Modernista, 2009.
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till ett sätt att se världen. Därför måste vi börja 
där, i begreppen spel och lek.

Ett spel karakteriseras av att reglerna är 
externa. De bestäms utanför spelarnas kontroll 
och i enklare fall beskrivs dem i det medföljan
de regelhäftet. Detta innebär att en förutsätt
ning för spelets genomförande är att målet är 
satt redan vid spelets start. Målet är att avsluta 
spelet genom att vinna – flest mål inom 90 
minuter, den som först erövrar alla världens 
länder eller den som är mest framgångsrik 
inom sitt yrke. Spelet bygger på att spelaren 
litar på att det externa regelverket kan upprätt
hållas, eftersom målet med spelet endast kan 
uppnås på detta sätt.   

En lek, däremot, karakteriseras av att 
reglerna är interna. Det faktum att de bestäms 
av deltagarna själva hänger nära samman med 
lekens innersta väsen. Målet med leken är 
att fortsätta leken. Själva regeländringarna är 
således en integrerad del av lekens praktik. 
Reglerna måste ändras när yttre omstän
digheter hotar lekens fortsatta existens. Det 
innebär att leken bärs upp av deltagarnas vilja 
att omförhandla regler. Leken bygger därför 
på förtroendet deltagarna emellan, snarare än 
förlitandet på ett externt regelverk.

Kort sagt: man spelar för att avsluta, man 
leker för att fortsätta; man spelar inom gränser, 
man leker med gränser. 

möjLighEtErna  
häktar i varanDra

En rörelse i tiden uppstod 2008, som resultatet 
av mötet mellan görandet och samtalandet. Ett 
påbörjat arbete med ätpinnar sammanfördes 
med tankar om gåvologik, nätverk och distribu
erad uppmärksamhet. Rörelsen kopplade form 
och innehåll och gjorde samtalet till en central 
del av arbetet. Det färdiga objektet – en struk
tur bestående av 3 000 ätpinnar samman fogade 
med buntband – visades tillsammans med tex
ter, smsutdrag och ett fåtal andra föremål.

Sommaren efter utställningen flyttade vi ut 
strukturen i skogen. Den hade fyllt sitt syfte i 
utställningsrummet och vi ville undersöka nya 
frågor. I skogen, vid en liten porlande bäck 

mötte materialet svartmögel, insekter och 
väder. Där fanns plats för samtal om rumslig
het och UVbeständighet, och där fanns en 
liten flicka som gjorde små båtar av löv och 
tyckte att det var som Paris. 

Fogat till rörelsen i denna specifika rikt
ning har varit olika former av textuellt och 
pedagogiskt arbete, där frågor om identitet 
och sammanhang varit centrala. Arbetet med 
en grupp ungdomar sommaren 2010 resulte
rade i en workshop som kombinerade text och 
konstruktion. Tio personer som under två tim
mar skrev meningar och 
drömmar på trä som 
sedan sammanfogades 
med buntband: Word 
Structure.

Våren 2011 arbe
tade vi med två projekt: 
invigningen av Kultur
skolans sommarskolefes
tival och förberedelser 
för deltagande i Bottna 
Land Art. Två till synes 
olika projekt – ett som 
involverade många 
under sex timmar i stadsmiljö och ett som 
involverade ett fåtal en sommar i en skog. Vi 
ville att de skulle höra ihop. 

Kulturskolans festivaldeltagare skrev 
fortsättningen på påståendena: Jag är en 
sån som…, Du är en sån som…, Om jag fick 
bestämma…, När de bestämmer… på 3 000 
träläkt och sammanfogade dem med buntband 
under tre timmars vulkanisk byggenergi. När 
invigningen var över flyttade vi material och 
energi till den plats vi valt för deltagandet i 
Bottna Land Art. Under två veckor arbetade 
vi sedan i olika konstellationer med att bära, 
sortera, bygga och samtala.

spår snararE än skuLptur/ 
Bottna LanD art 2011

När man tar några steg från skogsstigen upp 
till den platå som utgör Det tredje landskapet 
– dialoger i skala 1:1 möts man av ett avgrän
sat rum i berget och 2 500 träläkt samman

Oskar Broberg
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fogade av UVbeständiga buntband. Verket 
består av flera avgränsade formella uttryck, där 
träläktens obrutna rörelse genom stenbrot
tet fungerar som ordnande princip. En tydlig 
riktning ledsagar besökaren in och igenom i 
stenbrottet. I dess mitt finns en kupolformad 
överbyggnad där träläkt med text är samlade. 
Detta är verkets innehållsliga centrum. För den 
som är villig att klättra fortsätter riktningen 
upp över kanten, till obruten sten. Detta är 
verkets högsta punkt. Härifrån framträder 
tydligast kontrasten mellan bergets tyngd och 
det flyktiga träet.  

Det tredje landskapet är i första hand en 
fästyta för olika berättelser och möten., snarare 
än en skulptur. Där finns klara spår av de tre 
parallella rörelser som följt oss ända sedan 
2008 – den valda platsen, en byggnadsteknik 
och en samarbetsinriktad arbetsmetod. I dessa 
rörelser låg också Det tredje landskapets styrkor 
och svagheter.

Den valda platsen. Rum uppstår i och 
med att gränser definieras och möten är alltid 
platsberoende. Leken kräver rum med för
handlingsbara gränser och allt förändras över 
tid. Stenbrottet vid Stångeberget erbjöd oss 
en plats för undersökning. Det är ett natur
ligt rum som möter förbipasserande. Skogen 
bildar en upphöjd glänta och solen faller in i 
det hålrum som bildades när stenen bröts för 

att bli gatsten. De skarpa kanterna visar tydligt 
gränsen mellan människans ekonomiska verk
samhet och istidens rundade hällar. Hur skulle 
vi utnyttja denna naturliga scen? Vi bestämde 
oss för att laborera med stenbrottets fysiska 
och abstrakta gränser. Vi lät träläkten endast 
vila mot sten. Vi bjöd in andra att delta i 
processen. Vi lät strukturen gå ut över kanten. 
Och vi byggde uppe på platån dit majoriteten 
av besökarna inte kunde klättra upp. Kort 
sagt, stenbrottet gav oss en utmärkt yta för att 
undersöka hur material, möten och tid påver
kades av en vald plats.

En byggnadsteknik. Det började närmast 
slumpartat, med ätpinnar som diskades av och 
sparades för att de var fina. Senare kombine
rades de med buntband, som med ett enkelt 

Mattias Gunnarsson

Stenbrottet norr om 
Hogsäm. Utgångspunkten 
för Cells arbete.
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handryck fixerade pinnarna. Det blev ett slags 
tredimensionellt stickande. Kombinationen 
var lyckad på flera sätt. Konstruktionerna blev 
stabila och möjligheterna att bygga olika for
mer var närmast oändliga. Det var ett tacksamt 
arbete där man snabbt såg former växa fram, 
samtidigt som det var ett lågintensivt arbete 
som gjorde det möjligt att samtala under 
tiden. Den viktigaste egenskapen är dock det 
låga insteget. Med en enkel instruktion kan 
vem som helst komma igång inom ett par 
minuter. Och det är närmast beroendefram
kallande att bygga vidare. Kort sagt, pinnar 
i kombination med buntband är en fruktbar 
utgångspunkt för skapande processer. 

En samarbetsinriktad arbetsmetod. Sten
brottet kunde ha blivit en scen, men vi valde 

att göra det till ett laboratorium. Alla deltaga
res engagemang och intentioner har bidragit 
till verkets komplexitet. I det gemensamma 
arbetet med flera personer har förhandlingar 
uppstått och vikten av dialog blivit tydlig. Vil
jan till gemensamt arbete har fungerat som en 
grundläggande drivkraft och de gränser som 
kunde inneburit motgång har utnyttjats som 
språngbräda. Samarbetena har bidragit till den 
utforskande leken genom att arbetet har tagit 
riktningar som inte gick att förutse. De har 
öppnat blicken för mer spelbar yta.

i hänDELsErnas cEntrum

I september 2011 erbjöd KC Väst oss att 
under ett år fortsätta vårt arbete i stenbrottet. 
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Piloten tog således vid där de andra projekten 
slutade. Vi beslutade oss för att ta ett steg 
tillbaka från själva byggandet och ge utrymme 
för nya ingångar. Vi valde att fokusera på de 
olika händelser som uppstått i arbetet, och 
möjligheten att introducera nya händelser 
under året. Planen var att bjuda in olika 
aktörer och låta dem ta del av och arbeta med 
det material vi hade. Vi räknade också med 
naturens och vädrets påverkan som en del i 
förändringen av verket. Det kom att visa sig 
att intention, verklighet och resultat inte nöd
vändigtvis är en rät linje.

Först ut var skådespelaren Robert Bolin. 
Vi satte oss i bilen en tisdagsmorgon i januari 
2012. Det var goda förutsättningar med både 
snö och en solglimt. På resan hann vi både 
småprata och mer ingående diskutera dagens 
uppdrag. Vi visste att vi tyckte om Roberts 
röst och hans sätt att läsa, vi hade hört honom 
förut. Vi visste också att han har en krea
tiv kraft och ingång till både text och rum i 
egenskap av skådespelare. Vi ville gärna få ta 
del av allt detta. Roberts instruktioner var att 
läsa verket, som han ville. Han fick sortera, 
avgränsa, förhöja eller mörka det som han 
tyckte passade.

Snön låg decimetertjock i stenbrottet och 
bäddade för fina bilder. Vi höll oss i bak
grunden och dokumenterade. Vi gladdes och 

förundrades lite över att hela strukturen stod 
stadigt kvar trots vinterns oväder. Efter några 
timmars läsande och samtalande packade vi 
ihop vår utrustning och åkte hem. I bilen pra
tade vi om jobb och karriär och hur det gått 
under dagen. 

Nästa intervention var konstnärsgruppen 
De Luxe, som vi lärt känna under Bottna 
Land Art. De fick tillgång till stenbrottet och 
materialet under mars månad och tillsammans 
bestämde vi ett slutdatum då vi också skulle ha 
ett litet seminarium om hur de hade arbetat. 
Under deras arbete hördes vi av ett par gånger, 
de undrade till exempel om det var ok att de 
flyttade på delar av verket.

När vi möttes för att diskutera arbetet fick 
vi en tid och en plats, mitt i Göteborg.

Vi träffades och promenerade en liten bit 
till deras arbete: ett litet hus av plywood, inki
lat på en avsats mellan berget och ett luftschakt 
i betong. De hade utgått från vår textuella 
ingång Om jag fick bestämma… och bestämt 
att det skulle ligga ett sex kvadratmeter stort 
hus. Precis här, mitt i stan.

Dagen innan vi skulle träffa De Luxe besök
te vi stenbrottet. Vi var förväntansfulla över att 
se vad som kunde ha skett med platsen. Det 
hade varit vinter och De Luxe hade dessutom 
frågat om de fick flytta på verket. När vi kom 
fram var platsen stilla och orörd. Träet hade 

Robert Bolin läser in texter från verket. Text på läkten från Kulturskolans invignings-
workshop. 
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förstås vitnat lite, men utöver det var allt som 
det var för snart nio månader sedan. 

Vi ville gärna vara upprymda, men energin 
var inte där, magin som vi känt var borta. 
Vi stod på den högsta punkten mitt i och 
diskuterade vad det var vi såg och varför vi 
inte längre kände samma glädje. Vi vred och 
vände på vilka delar som kommit först, hur 
vi skissat fram former, hur vi samarbetat med 
olika personer och vilka delar som fortfarande 
hade potential.

Allt eftersom samtalet tog fart ändrades 
energin. I förändringen och den fortsatta 
rörelsen fanns återigen alla möjligheter. Det 
blev med ens påtagligt att hela materialsitua
tionen, från Kulturskolans ungdomar, via Det 
tredje landskapet till I händelsernas centrum 
har burit på rörelsens inneboende löfte om nya 
möjligheter. Det öppna slutet, den fortsatta 
leken, har varit verkets kraft. När det nu står 
stilla är det som att verket slutat andas.

En ny spELpLan

Under året har vi suttit i bilen mellan Göte
borg och Bottna tio gånger. Avståndet har 
tidvis upplevts som frustrerande, men i 
slutändan har det snarare varit en fördel. Att 
sitta i bil tillsammans en bra stund innan och 
efter mötet med verket har gett oss ställtid 
och utrymme för reflektion som visats sig vara 
centralt i språkliggörandet av vår process. 

När vi gick in i Piloten tänkte vi att vi skulle 

arbeta med platsens förändring, genom andra. 
Vi skulle bjuda in till samarbete. Vi skulle låta 
väder och inbjudna aktörer interagera med 
platsen. Och vid projektets slut skulle ver
ket i stenbrottet vara någonting annat. Men 
projektet har snarare kommit att handla om 
vår egen arbetsmetod. Det var inte vad våra 
inbjudna aktörer gjorde eller inte gjorde på 
platsen, utan vad de gjorde med oss, som var 
centralt. Roberts val av texter och det faktum 
att De Luxe inte jobbade i stenbrottet har visat 
oss kraften i det oväntade. Med facit i hand 
är det inte i första hand vi som har förändrat 
platsen, utan det är platsen och mötena som 
har förändrat oss.

Deltagandet i Bottna Land Art tillhanda
höll ett givet ramverk där möjligheten gavs att 
antingen spela eller leka – vi kunde antingen 
göra skulptur eller laboratorium. I Piloten 
fanns inget sådant ramverk, uppdraget handla
de om att skapa en spelplan. Vi var tvungna att 
leka för att skriva fram ett möjligt regelverk, ur 
vilken en spelplan skulle kunna formas. 

Arbetet med projektet har lärt oss att 
lågintensitet öppnar möjligheter till händelser, 
möten och samarbeten. Rummet bör vara 
avgränsat men inte låst, definierat men inte 
slutet. Om man har tid och tillgång till en bra 
plats kan leken början.

Skene 19 april 2012
Cell: Mattias Gunnarsson och Oskar Broberg  
www.cellstructures.se

Intervention i piloten, via stadsrummet av konstnärsgruppen De Luxe.
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rapport från förstudien
ExPERiMENTyTA FöR KONSTNäRLiGA uNDERSöKNiNGAR  
i LANDSKAPET. TExT: CATHARiNA GöRANSSON

Behov av främmande energi till de slutna delarna. 
Outtömlig energi.

Ur Det av Inger Christensen, Modernista, 2009.

sammanfattning 

Förstudien har pågått i åtta månader från 
oktober 2011 till juni 2012. Metoden har 
framför allt varit samtal, där personer bjudits 
in från kommuner, konstnärlig fakultet, Väst
arvet, Gerlesborgsskolan, Kultur i Väst med 
flera och samtal som spontant ägt rum under 
externa seminarier, kurser och konferenser som 
projektledaren deltagit i. Sju möten har hållits 
med en projektgrupp, som bestått av medlem
mar från de två konstnärsorganisationerna 
Konstnärscentrum Väst, projektägare, och 
Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän. 
På två av dessa möten har förstudiens testpilot 
Cell deltagit, som annars har arbetat parallellt 
med sitt verk Det tredje landskapet – dialoger i 
1:1. Ett krav på piloten har varit dokumenta
tion i text och bild. I projektledarens läsning 
har ingått rapporter, filosofiska texter och 
poesi samt regionala handlingsprogram. Kon
takter har etablerats med representanter för 
svensk och amerikansk fenomenologi. En refe
rensgrupp samlades i två dagar på Gerlesborgs
skolan för ett kritiskt och stödjande samtal och 
utöver detta har intervjuer med Gerlesborgs
skolans lärare i platsspecifik konst gjorts. Alla 
samtal har dokumenterats i text och delvis 
på film. Filmen från den publika vandring 

i utställningen Bottna Land Art 2011, Att 
se med andras ögon, har slutredigerats och 
finns bland annat på Västarvets och Tanums 
hemsidor. Ett öppet upptaktsseminarium hölls 
i oktober 2011 på Gerlesborgsskolan, med 
filmer, presentationer och debatt. Rapporten 
Konst ute har producerats med publicering 
som r.e #2 2012. 

Bakgrunden till förstudien är Bottna Land 
Arts samlade erfarenhet av publika utställ
ningar med landartverk genom åren och det 
lokala utvecklingsarbetet landart och leder som 
2011 drevs i lokal och kommunal samverkan 
med regionala resurser. Efterhand inställde 
sig frågor i gruppen: Vad sker på sikt med 
konstformen? Kan vi ta ett större ansvar för 
att utveckla land art? Vad händer om vi skapar 
experimentytor i landskapet för konstnärer att 
arbeta på över längre tid?  

Det övergripande målet är att skapa ett 
forum med internationell räckvidd för ut övad 
land art i landskapet runt Bottnafjorden 
genom att upplåta experimentytor för landart
konstnärer, i samarbete med mark ägare och i 
bred samverkan, och med öppna workshops 
och seminarier parallellt. Syftet med förstudien 
har varit att undersöka förutsättningarna för att 
etab lera en sådan experimentyta i praktiken och 
att inleda en dialog med tänkbara intressenter 
runt experimentytan som idé. Ett resultat är 
tanken på ett program för ett Artistinresi
dence 1 för landartkonstnärer, där lokala resur
ser sam verkar med de regionala.
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Efter förstudiens avslutning rapporterar Cell 
med en utställning på Konstnärernas Kollektiv
verkstad i Bohuslän med vernissage 7 juli samt 
med ett seminarium med workshop 8 juli för 
alla åldrar på Gerlesborgsskolan: Om du bygger 
en regnbåge så följer jag med. 

Ytterligare information och bilder ligger  
på bottnalandart.se, cellstructures.se samt  
rerapport.se 

omvärLDsanaLys
diskussion om konsten i landskapet

En större kunskapsöversikt när det gäller land 
art som konst i landskap gjordes år 2006 på 
uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Problemet 
med att konsten tillskrivs en rad syften från att 
främja besöksnäring till att skapa sysselsättning 
och lokal utveckling tas upp i Lars Jonssons 
rapport Konsten i landskapet. Han noterar att 
det rent konstnärliga projektet är ovanligt: 
”Mest sällsynt är att konsten ges möjlighet 
att utvecklas och verka på sina egna villkor.” 
Lars Jonsson konstaterar att utbildning och 
forskning på området ännu är outvecklade 
samt att han funnit få exempel på hur land art 
reflekterar över vårt förhållande till naturen 
och pågående förändringar i landskapet. Han 
avslutar:

”Detta betyder inte att konsten och konst
nären inte skulle kunna få en viktig roll i ett 
framtida utvecklingsarbete kring de frågor 
som aktualiseras i Europarådets landskaps
konvention och av de pågående förändringarna 
av jordbrukslandskapet. Men det förutsätter att 
konstnärerna ges större möjligheter att arbeta 
utifrån sina förut sättningar och att verka i nya 
sammanhang.”

Lars Jonsson, Konsten i landskapet, 
Riksantikvarie ämbetet, 2006

Experimentyta har som mål att bli en sådan 
plats där konstnärer inom ett program för 
artistin residence kan arbeta utifrån sina spe
cifika förutsättningar, med sina egna frågeställ
ningar, i ett nytt sammanhang. 

liknande insatser 

Andra initiativ till en experimentyta med tid 
och rum för landartkonstnär i ett lokalt sam
manhang över längre tid har förstudien inte 
hittat. Men 2009 inbjöd Kulturföreningen 
Tornet i Alingsås till en regional sammandrag
ning på temat Land Art, med temat konst i 
naturmiljöer. Inom landskapsarkitekturen förs 
teoretiska resonemang om relationen mellan 
platsen och verket, men av utrymmesskäl har 
dessa inte tagits med här. Ytterligare två exem
pel ska här anföras. Det närmaste i omvärlden 
skulle kunna vara Wanås, ett fideikommiss i 
Skåne som sedan 1987 upplåter slottspark och 
magasin för internationell och platsspecifik 
samtidskonst. Det är i det nära samarbetet med 
konstnärerna, så som det beskrivs av Marika 
Wachtmeister, som experimentytans inten
tioner känns igen, med sin betoning på dialog, 
att underlätta för konstnärerna när det gäller 
skapandet av nya verk på platser i miljön, med 
sitt intresse för närhet vid problemlösningar 
och gemenskap under måltider.

På Tjörn har Pilane etablerats som destina
tion med sin årligen återkommande utställ
ning på bronsåldersmark, där skulpturer och 
installationer sommartid placeras ut i den stora 
fårhagen. Liksom på Wanås handlar det om ett 
begränsat område. Avsevärda resurser går till 
att hyra in, ibland köpa, och placera ut de ofta 
mycket stora verken. 

Wanås i Skåne med sitt ägda mönsterjord
bruk har som miljö föga gemensamt med land
skapet i norra Bohuslän. Bottna Gerlesborg 
kännetecknas idag av ett kluster av kultur
aktörer, varav Bottna Land Art är en, av ideella 
och ekonomiska föreningar, andra konst och 
kulturprojekt, Gerlesborgsskolan med mera. 
Ett kultursystemprojekt pågår också med 
regionalt tillväxtstöd. 

Den experimentyta med land artresidence 
vi här talar om är också ett konstnärsdrivet ini
tiativ. Det handlar inte om att köpa eller hyra 
in skulpturer eller idébaserade verk utan har 
fokus på konstnärernas eget arbete på ibland 
svårtillgängliga platser, i samverkan med flera 
markägare, två stora konstnärsorganisationer 
och en konstskola, i ett landskap med kultur
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marker från stenålder, bronsålder och järn
ålder, med spår efter senare tiders stenindustri, 
sillfiske och småjordbruk. Dess geografiska 
plats är landsbygd innanför Bottnafjorden vid 
kusten, 15 mil norr om Göteborg. Initiativet 
knyter an till Europeiska landskapskonven
tionens mål att öka delaktighet för alla i alla 
sorters landskap. 

Besöksnäringen

Landskapet runt Bottnafjorden är väl lämpat 
för land art. Näringsdepartementets mål är att 
till år 2020 dubbla omsättningen av turism 
i Sverige och man anger fem prioriterade 
sådana besöksmål, bland dem huvudstaden 
och Bohuslän. Att markägare och land art 
tillsammans öppnar inlandet och tar vara på 
vandringsleder och kulturminnesmarker har 
visat sig publikt lyckat. I sitt handlings program 
för natur och kulturturism säger Västra 
Götalands regionen: 

”Redan att börja se sitt besöksmål eller sitt 
arrangemang som en produkt är ett stort 
steg för många organisationer och arrangörer 
inom kulturområdet. Här finns en pedagogisk 
utmaning i att utbilda dessa i turism, utan att 
de känner att konstnärliga eller andra kulturella 
värden är hotade eller att det blir utslätat. Dessa 
aktörer, som i ett senare skede skall ansvara för 
att utveckla produkterna, måste få chansen att 

se turismen som en möjlighet till bland annat 
ett bättre publikunderlag. Jord och skogs
brukens entreprenörer har en nyckel position 
på landsbygden då de alltmer integrerar 
turismverksamhet i sina företag.”

Natur och kulturturism, Kultursekretariatet 
Västra Götalandsregionen, 2010

Konsten är i sig en produkt, så långt är det 
bra. Men konstnären gör inte produkter. En 
sorts materialiserade idéer och gestaltningar, ja 
– men produkter på en marknad är inte land
artverken, eftersom de varken kan säljas eller 
flyttas utan att få nya innebörder. Vad betyder 
det regionen skriver? Betyder det att konst
närsorganisationerna ska ta betalt när besökare 
går ut i skog och mark för att se konst? Vi ser 
framför oss vandringsleder, stigar genom sten
brott, förbi hällristningar och andra kultur
minnen. Det går inte att stängsla ett landskap 
som man naturligt kringgärdar  en slottspark 
eller en fårhage. Landskapet i dess mångfald 
måste förbli en medborgerlig resurs, grundad i 
allemansrätt. Land art är framgångsrikt publikt 
och kan med tekniska inspel av konstnärer och 
filmare dessutom upplevas av alla. Verksam
heten bidrar till det man kallar attraktivitet hos 
ett område. Men den behöver offentlig finan
siering. Ett sådant resonemang stöds av Pier 
Luigi Sacco, en av de ledande auktoriteterna 
på området som i vintras besökte Göteborg. 
Låt oss höra vad han sade:

”the most progessive values will  
be missed in a strict market frame” 

Är det möjligt att systematiskt förstå hur kul
turen bidrar till en stads eller bygds utveck
ling? Hur kan offentliga resurser rent praktiskt 
stödja sådana processer?

Den italienske kulturekonomen och 
forskaren Pier Luigi Sacco är flitigt anlitad i 
olika EUsammanhang där kulturnäringarna 
diskuteras. Inbjuden till Göteborg av Nät
verkstan2 och Västra Götalandsregionen gör 
Sacco en distinktion redan tidigt i sin före
läsning 25 februari 2012 på Stora Hotellet: ”I 
ett strikt marknadstänkande missar vi de mest 
progressiva värdena.”
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De kreativa och kulturella näringarna 
genomsyrar för närvarande hela den samhälle
liga ekonomin, och i snabbt ökande global för
ändringstakt. Det Sacco sedan säger är, att de 
fria konsterna liksom kulturarvet faller utanför 
dessa näringar. Konsten och kulturarvet hör till 
hjärtat i samhällskroppen och det experimen
tella som konsten står för ”är avgörande för 
en expansion inom den kulturella och kreativa 
industrin”. Skär man ner på konst i budget 
för att spara undermineras därmed allvarligt 
förutsättningarna för tillväxt i den kreativa och 
kulturella sektor vi alla är beroende av. Saccos 
slutsats blir att konst och kulturarv måste ha 
stöd från det offentliga. 

inför Ett projEkt
huvudproblem

Många års erfarenhet av land art finns men 
inblandade föreningar för yrkesverksamma 
konstnärer arbetar med låg budget ett år i 

taget, vilket ger brist på kontinuitet och blir 
slitsamt för personerna. Att tvingas börja på 
nytt varje år svär därför mot målet social, 
ekonomisk och konstnärlig hållbarhet. Ett 
större landartprojekt tar detta problem som sin 
utgångspunkt. En långt kommen idé om ett 
artistin residence i samverkan finns redan men 
tung extern finansiering saknas. Landskapet 
självt är tillsammans med de konstnärliga erfa
renheterna en stor och bara delvis utnyttjad 
resurs, som räcker till flera, både besökare och 
konstnärer. Lokala resurser finns men samord
ningen dem emellan kan utvecklas ytterligare. 

intressenterna och deras resurser  
för ett kommande projekt

Förstudien har skapat en plattform av intresse
rade personer och organisationer runt en expe
rimentyta. Hur svarar intressenterna upp mot 
ett flerårigt större konst och kulturprojekt? 

Bottna Land Art är bärare av initiativ och 
vision. I gruppen finns såväl konstnärlig som 
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pedagogisk kompetens samlad tillsammans 
med många års erfarenhet av att arrangera 
landartutställningar i området. Konstnärs
centrum Väst organiserar yrkesverksamma 
konstnärer i regionen och i Jönköpings och 
Hallands län och driver projekt som ska ge 
medlemmarna uppdrag och arbetstillfällen. 
Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän 
är en geografisk och yrkesmässig nod med 
sina verkstäder och medlemmar från tretton 
nationer. Här finns vaktmästare och som
martid en livlig miljö med café och besökare. 
Den ekonomiska föreningen G2:1, som på 
andelsbasis äger och förvaltar mark och lokaler 
för uthyrning till kollektivverkstaden och andra 
föreningar driver för närvarande ett LEADER
projekt3 inriktat på hållbar uppvärmning och 
rum för boende. På sikt gör detta föreningen 
till en intressent. Gerlesborgsskolan med visat 
engagemang och sitt uppdrag som konstskola 
och kulturcentrum gör den väl lämpad som 
partner och plats. Här pågår samtal om ett 
artistinresidence, där boende förläggs till 
skolan och måltider intas på Gerles, och om 
ett utbyte med skolans studenter. Restaurant 
Gerles drivs av unga människor med vilja att 
samverka i ett destinationstänkande. Västarvet 
är en samtalspartner som regional resurs för 
kulturarvsfrågor, biologi och geologi samt som 
projektägare till In Site, där land art förbinder 
platser i tre nationer. Kommunernas resurser 
ligger på vandringsleder samt marknads föring, 
lokala nätverk och delaktighet. Personer 
på konstnärlig fakultet ger möjligheter till 
forskningsanknytning och framtida formella 
samarbeten med studenter. r.e har lednings
kompetens för projekt, samtal och seminarier 
samt driver en publikationsserie med regional 
spridning. Markägare erbjuder mark. Läns
styrelsen är inblandad på kulturminnesmark. 
Traktens resurser är avsevärda med konstnärer, 
filmare, fotografer, webbdesigner, arkitekter, 
dansare, snickare med mera. Lokalsamhället på 
landsbygden och i tätorterna är en resurs, med 
vardagsliv, föreningar och berättelsebärande 
personer. Not Quite i Fengersfors i Dalsland 
är en intressent, med vilken samtal pågår om 
planer på att stärka den platsspecifika konsten 

på ömse håll. Kultur i Väst ger sitt stöd i form 
av problematisering och spridning genom sina 
konstkonsulenter, vars uppdrag är att verka för 
konst utanför gallerier och konsthallar och på 
annan plats än storstad. Runt Bottna Gerles
borg finns en allmänhet som upptäckt land 
artkonsten genom åren. 

tid

Rekommenderad tid för ett projekt är minst 
tre år. Experimentytan behöver upprepas några 
gånger för att ge eko i konstvärlden internatio
nellt och finna sina praktikaliteter lokalt. Varje 
ny omgång med konstnär eller konstnärsgrupp 
beräknas ligga på ca ett år. I projektform kan 
tre sådana omgångar genomföras utan att det 
fastnar i upprepning. Parallellt löper ett forum 
för seminarier och samtal. Projektets uppstart 
och avslutning tillkommer. 

finansiering

En bred samfinansiering lokalt, kommunalt 
och regionalt, med samutnyttjande av befint
liga resurser, tillsammans med en större finan
siering utifrån förefaller i dag vara den bästa 
modellen. 

risker

Projekt som form medför risker. Skiften i 
projektägarskap och ledning kan i värsta fall 
innebära brott i förtroende och processer, 
vilket tar tid och kostar pengar att reparera. 



16

Bland intressenterna har föreningar liksom 
institutioner och myndigheter annan verksam
het som uppdrag, vilket under projektperioden 
kan medföra nya prioriteringar. Den externa 
finansieringen måste därför garantera projektet 
också om intressenter måste dra ner på preli
minärt lovade årliga bidrag.

effekter och möjliga resultat 

– Nya landartverk skapas som gör det än mera 
intressant att komma hit. 

– Internationella kontakter och utbyten ökar.

– Kringnäringar i form av vandrarhem,  
b & b, caféer och restauranter med flera 
drar nytta av detta ökade intresse, pengar 
följer i konstens spår. 

– Flera konstnärer bor och arbetar periodiskt 
vilket stärker området. Yngre konstnärer 
kommer hit och bidrar till förnyelse och 
inflyttning.

– Markägare och konstnärer får samverka över 
längre tid. 

– Flera människor får tillgång till konsten i 
landskapet

– Ett forum för land art tar form, för pre
sentationer och produktioner, forsknings
kontakter och offentliga samtal om konsten 
och samhället. 

– Dokumentation i multimedia utvecklas 
vidare, konstnärligt och med sikte på mark
nadsföring.

rekommendationer

Projektledarens uppgift är att ta in och väga 
synpunkter och information. Efter intervjuer, 
samtal med människor, möten i projektgrup
pen och många timmars läsning och vid pen
nan vill jag dela med mig av följande:

1. Vårda och utveckla det nätverk som vuxit 
fram under utvecklingsarbetet landart och 
leder och förstudien experimentyta. Särskilt 
gäller det att utveckla nätverket inter
nationellt. 

2. Kriterier för konstnärer på experimentytan 
är viktiga. I en arbetsgrupp bör en sorts 

sökprofil och en kravlista upprättas för att 
underlätta urvalet. Fundera på vilka som 
bör ingå i gruppen.

3. Sök forskningskopplingar och fortsätt bjuda 
in till samtal och seminarier för presen
tationer, möten och återkommande kritisk 
granskning.

4. Gör tillsammans med intressenterna en 
riskanalys i projektets upptakt. 

5. Utveckla dokumentation i multimedia och 
använd kontinuerligt allas hemsidor och som 
avslutning rapportserien r.e för spridning.

6. Ett konstnärsdrivet projekt förblir intressant 
när frågorna hålls levande: Vad vill vi? Vad 
är kärnan? 

framgångsfaktorer

Begreppet framgångsfaktor tillämpas i ansök
ningar inom EU i konst och kulturprojekt 
och ska användas även här. Landskapet runt 
Bottnafjorden är makalöst väl lämpat för land 
art. Den stora framgångsfaktorn är konsten 
själv tillsammans med det artistinresidence 
som ger konstnärer förutsättningar i form 
av tid, marker och ett lokalt sammanhang. 
En annan framgångsfaktor är en bred och 
jämn finansiering över tillräckligt många år. 
Konstnärsorganisationernas stora medlems
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tal och de internationella erfaren heterna hos 
Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän är 
starka framgångskort liksom den breda sam
verkansplattform som förstudien arbetat fram, 
med Gerlesborgsskolan som en central site. 
Den kunskapsrika och intressanta miljön i 
trakten är givet en viktig faktor för framgång. 
Seminarier och arrangemang i nya konstella
tioner tillhandahåller ett forum runt experi
mentytan, som ger energi och offentlighet. 
Land art är genomgående populärt att besöka 
och vandringar internationellt attraktiva. 
Dokumentation och spridning av erfarenhe
ter ger publicitet, som stärker området som 
destinationsort för den regionala natur och 
kulturturismen. 

en utlokaliserad  
forskningscentral för landart

Nina Bondeson och Marie Holmgren skriver i 
Tiden som är för handen att den praktiska konst
tillverkningen kräver att ”betros med oförutsäg
bar tid för att kunna utvecklas och bidra med 
något intressant” och att det inte finns någon 
”självklar tradition bland dagens utövare att 
verbalisera och begreppsbilda utifrån erfaren
heterna av egen konstnärlig verksamhet.” Ett 
forum runt den här skisserade artistin residence 
för landartkonstnärer kompletteras med ett 
forum för konstnärer alla kategorier, där arbetet 
kan pågå med att artikulera de egna processerna 
och frågorna. Tacit knowledge, den förtrogen
hetenskunskap som oformulerad förblir tyst och 
med svårigheter att beskriva sina egna förut
sättningar får här ett utrymme. I samtalet deltar 
lämpligen även andra yrkesgrupper och anknyt
ning till forskning kan naturligt göras.

Förstudiens pilot hade som krav att skriva 
en rapport, en work story. Begreppet är hämtat 
från konstnärlig forskning av Magnus Bärtås i 
Art Monitor 8. Work story är ett instrument 
för analys och reflektion, där konstnären ser 
tillbaka på sin arbetsprocess. Den nu påbörjade 
serien av work stories kan bli ett underlag i 
kommande seminarier.

Gerlesborg 12 juni 2012
Catharina Göransson

Art at Wanås/Konsten på Wanås, 
Marika Wachtmeister, Bygg
förlaget Kultur 2001

Art Text, Art Monitor 8 2010, 
Konstnärliga Fakulteten,  
Göteborgs Universitet

Att tänka i skisser, Marcia Sà 
Cavalcante Schuback, Glänta 
produktion 2011

Att se med andras ögon, film  
av Birgitta Lagerlund, ingår i  
rapport Konst ute, r.e #2 2012

Earthwards: Robert Smithson and 
Art after Babel, Gary Shapiro, 
University of California Press 
1997

Konst ute r.e #2 – rapport från 
utvecklingsarbetet landart och 
leder 2012 

Konsten i landskapet – en 
kunskaps översikt kring Land Art 
och landskapets gestaltning, Lars 
Jonsson, RÄ 2006

LAND ART – konst i natur
miljöer, 28 april 2009 Alingsås

Natur och kulturturism program, 
Kultursekretariatet Västra 
Götalands regionen 2010

Rapport landskapsseminarium 
Gerlesborgsskolan, 18 november, 
Danielsson, Göransson 2010

Tiden som är för handen – om 
praktiskt konsttillverkning, Nina 
Bondeson och Marie Holmgren, 
Göteborgs Universitet 2007

Örnarna och myrstacken. Vad vet 
vi om kulturnäringarna? David 
Karlsson och Lotta Lekvall,  
Nätverkstan Kultur i Väst, 2011

1. Artistinresidenceprogram 
har som syfte att bjuda in 
konstnärer, akademiker, curators 
och andra kreativa personer för 
tid och rum utanför deras vanliga 
domäner. Programmen erbjuder 
tid för reflektion, forskning, 
presentationer och produktioner. 
De tillåter individer att utforska 
sin praktik i ett annat samhälle; 
att möta nya människor, använda 
nya material och göra erfarenheter 
av liv i ett nytt sammanhang. I 
ett artresidence betonas vikten 

av meningsfullt och mångbottnat 
kulturellt utbyte i mötet med 
andra människor och kulturer. 
(Wikipedia)

2. Nätverkstan i Göteborg är 
ett samverkansorgan för kultur
aktörer. Se: www.natverkstan.net

3. LEADER är en metod för 
landsbygdsutveckling, där de som 
bor i området driver utvecklingen. 
Stöd och information kommer 
via Jordbruksverket, med medel 
från EU.
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mED DEssa trE orD avslutar 

filosofen Marcia Sà Cavalcante 

Schuback förordet till sin bok Att 
tänka i skisser (Glänta produktion 

2011). Här får de utgöra öppningen 

till ett avsnitt med texter av de 

två filosofer, som medverkar i 

detta nummer, bägge professorer, 

bägge fenomenologer som i sin 

forskning relaterar filosofi och 

konst till varandra.

Ta kontakt med Gary Shapiro, 

föreslår Marcia Sà Cavalcante 

Schuback, när hon i april 2012 

besöker oss för att föreläsa på 

r.e:s musikseminarium Musik och 

Tid. Shapiro har ett dokumenterat 

intresse för land art och under 

vintern har han gästat filosofiska 

institutionen vid Södertörns hög-

skola. Han är amerikansk professor 

emeritus i filosofi vid Richmond 

university, uSA och förfat-

tare bland annat till Earthwards: 
Robert Smithson and Art After 
Babel, university of California 

Press (1995). Jag söker digitalt 

upp Gary Shapiro och han svarar. 

Mailväxlingen utgör i sin skenbara 

enkelhet ett tungt vägande bidrag 

till vårt försök att problematisera 

land art som framträdandeform, i 

landskapet runt Bottnafjorden.

marcia sá cavaLcantE schuBack är 

professor i filosofi vid Södertörns 

högskola där hon bland annat 

medverkar i det stora projektet 

”Tid, minne, representation – om 

historie  medvetandets förvand-

lingar”. Hon har publicerat ett 

flertal verk, på svenska föreligger 

till exempel Att tänka i skisser 
(2011) och Lovtal till Intet (2006). 

Marcia är uppvuxen i Brasilien 

och en känd röst för lyssnare till 

Filosofiska rummet i radions P1. 

utdraget ur Att tänka i skisser 
som vi fått tillstånd att göra, är 

hämtat ur inledningen till kapitlet 

Fenomenets blick, där Marica Sà 

Cavalcante Schuback ger en intro-

duktion till Husserls fenomenologi 

och dess ”ifråga sättande av gäng-

se uppfattningar om existensen 

och dess inställningar till världen.”  

Det är en kristallklar och uppford-

rande text, som tål att läsa om och 

om igen av den som vill tränga 

djupare in i de färdiga meningar-

nas nödvändighet och tyranni för 

att med feno menologins hjälps 

urskilja en stråle av ett hopp i 

sitt grötiga tänkande. Eller som 

Marcia Sà Cavalcante Schuback 

skriver: ”blicka in i den vävnad av 

förutfattade meningar som utgör 

vår inställning till vår omvärld.” 

Den blickens rengöring som också 

konsten kan åstadkomma när 

konstverket träffar oss. 

”... framträdandets  
  gåtfulla skeende”
TVå BiDRAG FRåN TVå FiLOSOFER
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Gary Shapiro är professor 

emeritus i filosofi vid Richmond 

university, uSA och förfat-

tare bland annat till Earthwards: 
Robert Smithson and Art After 
Babel, university of California 

Press, 1995. 

Dear Catharina Göransson,
Thank you for your note. Your 
words and the linked images do 
make Bottna and Vitlycke look 
and sound appealing. As my friend 
Marcia Schuback has told you, I 
have continuing interests in land 
art. I would be glad to answer a 
few interview questions, if our 
schedules permit. I also look 
forward to the possibility you 
mention of a future symposium 
on land art. 

All best wishes,
Gary

catharina göransson:  
What can Robert Smithson and 
his work Spiral Jetty contribute to 
land art today? 

gary shapiro:  
This is an enormous question, 
because land art can take place in 
so many different sites, territories, 
climates, political situations etc. 
Smithson himself experimented 

- ask questions!
CATHARiNA GöRANSSON i MEJLVäxLiNG OM LAND ART  
MED FiLOSOFEN GARy SHAPiRO, uSA

with multiple forms of land art. 
The Jetty project is especially 
rich for thinking about questions 
of cosmic order and disorder 
(entropy). It could also be sugges
tive in thinking about how to give 
meaning to waste or abandoned 
spaces. The latter kind of interest 
can arise in areas that are less of 
a wilderness, as in Smithson’s 
Broken Circle/Spiral Hill in 
the Netherlands. Smithson also 
experimented with rather ephe
meral artistic interventions on the 
land, as in the Yucatan ‘Mirror
Travel’ series. Most of all, I think 
an artist/theorist like Smithson 
can provoke us to ask questions 
like ‘what is the meaning of the 
earth?’ ‘what is its direction or 
future?’

c g: I must add for your informa
tion that Moderna Muséet in 
Stockholm has in focus this spring 
what they call the most important 
links between experimental film 
and art film. Among others they 
present Robert Smithson’s Spiral 
Jetty, 1970, as ”Robert Smithson’s 
own documentation of his most 
important work, Spiral Jetty”. You 
would not agree on that defini
tion, would you?

g s: I agree that the Spiral Jetty 
film is much more than a docu
mentation in the usual sense of 
that word. It is a creative work 
that is part of a complex artistic 
production, including the built 
structure and the published essay. 
Nevertheless, it does document in 
so far as it shows something about 
the site, techniques of construc
tion, and the artist’s thought 
about the work.

c g: What would you suggest to be 
the appropriate questions today 
according to land art and philo
sophy?

g s: You must have some local 
circumstances and history that 
suggest such questions. There is 
also a much larger perspective that 
would involve questions concer
ning global warming, the move
ment called globalization, political 
issues, and many more.
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för fEnomEnoLogin handlar det om att söka sig 
till baka ”till sakerna själva”1. Hur ska vi förstå en filo
sofisk rörelse mot sakerna själva? Vad betyder ”saker
na själva”? Husserl definierar dem som ”upplevelser” 
där logiska entiteter blir tillgängliga. I enlighet med 
den definitionen förbinder Husserl sakerna själva 
med det logiska och abstrakta samtidigt som han 
kopplar ”det logiska” till ”upplevelser”. Definierade 
som ”upplevelser” befinner sig sakerna själva inte 
längre på andra sidan av betydelserna. Sakerna själva 
är varken det betydelselösa, neutrala tinget i sig eller 
en sann idés mest väsentliga betydelse. Sakerna själva 
är inte heller en ny eller bättre definition av saker och 
ting – de är varken en förbättrad realism eller något 
som har med en raffinerad intellektualism att göra. 
Husserl menar inte att filosofin ska utgå ifrån sakerna 
själva utan att den ska vända sig till sakerna själva.

Husserls utgångspunkt är att vi befinner oss långt 
från sakerna själva. Vad som håller oss så distanserade 
är en lång tradition av tänkesätt, vanor, fördomar 
och teoretiska beslut, alltså en dogmatisk teoretisk 
hållning gentemot det verkliga. Vi vet sedan länge 
att själens oro i hög grad är förbunden med försöken 
att definiera sig själv som kultur gentemot en natur, 
som ett inre medvetande gentemot en yttre verklig
het. Vi har f örlorat kunskapen om hur ett förhåll
ningssätt präglat av teoretisk oskuld, naturlighet och 
spontanitet gentemot den givna världen skulle kunna 
se ut och vinnas åter. Det radikala hos Husserl ligger 
i att han utgår från att den dogmatiska teoretiska 
vetenskapliga hållningen rotas just i vår naturliga 
inställning till omvärlden. Han menar alltså att när vi 
talar om en naturlig natur, om kropp, sinnesintryck, 
känslighet och begär; när vi talar om det omedel

Texten är inledningen till kapitlet  
Fenomenets blick, Att tänka i skisser, 
essäer om bildens filosofi och filosofins 
bilder, Marcia Sà Cavalcante  
Schuback, Glänta produktion 2011. 
Tryckt med tillstånd av författare  
och förlag. 

 
1. Hänvisning till Edmund Husserl, 
Fenomeno logiska under sökningar, bd 2,  
Bokförlaget Thales 2000

”Det vi kallar erfarenhet  
är redan en konstruktion” 
MARCiA Sà CAVALCANTE SCHuBACK



21

bara, då talar vi redan utifrån en idé om naturen, 
en uppfattning om kroppen och begäret och om 
känsligheten. Vi talar utfrån idéer och förutfattade 
meningar och inte utfrån rena ting. Allt vi anser vara 
påtagligt och självklart , som det vi ser ”här och nu”, 
är redan en komplex vävnad av förförståelser och 
sedimenterade teoretiska ställningstaganden. Det är 
inte filosofin som presenterar en hyperintellektua
lism, utan det är våra omedelbara erfarenheter som 
på ett förvånande sätt redan är intellektualiserade och 
konstruerade. Detta visar också att våra idéer och 
våra teoretiska hållningar rotas i vår livsvärld även när 
vi inte längre kan känna igen idéernas konkreta rot 
på samma sätt som vi gör med ett matematiskt tal. 
Om vi vill gå tillbaka till sakerna själva bör vi blicka 
in i den vävnad av förutfattade meningar som utgör 
vår naturliga inställning till vår omvärld. Därmed kan 
vi även genomskåda de teoretiska vetenskapliga kon
struktioner som som outtalat stöder våra omedelbara 
förhållningssätt till verkligheten. ”Till sakerna själva” 
är en omvändning av blicken, som överger tingen för 
att i stället fokusera på de medvetandeakter i vilka 
världstingen ger sig till känna. Det handlar om att 
vända blicken för att upptäcka att allt som är, redan i 
sig självt är en blick.
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mats norDLunD är konstnär och ordförande i 
Konstnärscentrum Väst. Vi gick samtidigt på 
Gerlesborgsskolan och har i flera år till och 
från arbetat tillsammans med land art runt 
Bottnafjorden. Till vår gemensamma histo
ria hör Konst på led 2003, då konstnärer från 
ateljéföreningen Musselina bjöd in konstnärer 
utifrån för att göra platsspecifik konst utmed en 
vandringsled. Vi tillhör båda gruppen Bottna 
Landart, där Mats sedan 2008 har hållit i 
utställningarna. Det här är ett tillfälle att prata 
med Mats om land art och om hans roll som 
styrelseledamot, konstnär och arrangör. Det här 
är ett tillfälle att prata med Mats om land art 
och om hans roll som styrelseledamot, konstnär 
och arrangör. Så här svarar han i vårt samtal.
 
– DEn första impuLsEn när det gäller land art 
fick jag när jag gick på bildlärarlinjen i slutet av 
80talet. Vi hade en tvåveckors intensiv work
shop med jordkonst. Vi arbetade då uteslutan
de med naturmaterial från platsen. Det var den 
bästa kursen på hela utbildningen. Sedan dess 
har land art ömsom legat och grott, ömsom 
blommat upp i någon aktivitet. 

När vi gjorde Konst på led kallade vi det för 
platsspecifik konst i landskapet. Konstnärligt 
var det väldigt inspirerande att se vad alla gjort 
– från vad som skulle betecknas som jordkonst 
till hitec. Platsen för utställningen var en väl
besökt del av Soteleden. Det gjorde att många 
som inte var van konstpublik bevistade utställ
ningen. Och det i sig var ju en kulturgärning. 
Men ser man det ur ett konstpolitiskt per

spektiv, vilket jag har kommit att göra, så finns 
här en dubbelhet: å ena sidan fick vi mycket 
beröm för det vi gjorde, å andra sidan var det 
ett lågbudgetprojekt. Sammantaget blev den 
utställningen en både märklig och intressant 
erfarenhet för mig.
 
– när jag kom med i Kc västs styrelse väcktes 
tanken på att göra nya utställningar. Såg Kc 
som en utmärkt projektägare – administra
tionen fanns redan och Kc som organisation 
är ju en resurs som tillhör oss, konstnärerna. 
Ett uppdrag är att skapa arvoderade konst
närsjobb. Jag fick styrelsen med på att göra ett 
pilotprojekt med platsspecifik konst i Bottna 
med erfarenheterna från Konst på led som 
grund. Planen var också att utställningar skulle 
vara återkommande. 

Vi har nu jobbat med Bottna Landart sen 
2008. Från start i projektet hade vi med att 
det skulle vara konstnärsdrivet och skapa bra 
förutsättningar för de deltagande konstnärerna 
att arbeta. Här också intressant att landskapen 
genom allemansrätten är offentliga rum, och 
att det finns en politisk aspekt i det. Tankarna 
och idéerna som vi hade från början är bärande 
och de har med tiden tagit form. Nu har 
projektet två ben att stå på; utställningar och 
det nya experimentyta. En tanke är att erfaren
heter från det ena ska tillföras det andra.

Konstnärer finansierar i praktiken konst
projekt med eget arbete och tar emot medel 
från medfinansiärer. Det var svårt då i början 
att få gehör för projektet inför medfinan siärer, 

Land art – arrangörskap  
och konstnärsskap 
CATHARiNA GöRANSSON iNTERVJuAR MATS NORDLuND,  
KONSTNäR OCH ORDFöRANDE i KCVäST
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svårt att höras som konstnär. Men genom 
projekt som landart och leder har Bottna 
Landart blivit mer känt och det har fört med 
sig att man nu lyssnar mera på oss. Tycker att 
jag i projektets historia kan se vilka konstens 
och konstnärernas villkor är i dag. Alltför 
ofta måste konsten ha ”rätt” förtecken för att 
medfinansiärer ska vara intresserade. Förteck
nen handlar inte sällan om att vara dragkraft åt 
det lokala näringslivet. Men det resonemanget 
är bakvänt och bygger på okunnighet. Den 
fria och oberoende konsten måste komma 
först – eventuella kringeffekter kommer ju på 
grund av konsten. Dessutom är konsten en 
angelägenhet för samhället. Vi arbetar hela 
tiden med att sprida kunskap om betydelsen av 
konst inte minst till offentliga medfinansiärer.
 
– sEDan två år tillbaka är vi en grupp som kan 
kallas en konstnärlig ledning för Bottna Land
art. Vi har kommit att diskutera aspekter på 
konst från vitt skilda håll. Vilka förutsättningar 
ger platsen Bottna? Vilka förutsättningar har 
konstnärer att jobba med landart? Vanligtvis 
jobbar en konstnär i process i landskapen på 
eget uppdrag. Landart är ju en konstform som 

inte är institutionsbunden och saknar därmed 
de fördelar som en institution kan föra med 
sig. Experimentyta kommer ur diskussioner 
om de här frågorna. Här visar sig våra egna 
erfarenheter som konstnärer essentiella. Detta 
är en av fördelarna med att projektet är konst
närsdrivet. 

Diskussioner i gruppen har också handlat 
om att projektet ska vara långsiktigt hållbart, 
visserligen ett ord i tiden, men användbart. 
Med det jobbar vi inte bara för att konstnärer 
som ställer ut ska få rätt arvodering utan också 
att de konstnärer som jobbar i projektledning 
och med arrangemangen får betalt. Och för att 
det här ska fungera måste själva drivandet av 
projektet som helhet vara finansierat. 

Jag märker också här att mitt tänkande som 
konstnär sätts på prov. Vad är bra platsspecifik 
konst? Görandet i projektet har ju hela tiden 
kommit först hand. Vad ska man kalla det vi 
gör? Tittar man på de första landartverken för 
fyrtio år sen så finns det skillnader och likheter. 
Men det här är en annan plats i en annan tid 
och med andra konstnärer. Det är de förutsätt
ningar som vi har nu. Med detta inte sagt att 
traditionen på något sätt är oviktig...

Replik – tre tidslager, Mats Nordlund. 
Bottna Land Art 2008.

– Jag utgick från en ur miljösynpunkt ful 
men i mina ögon vacker och öppen plats. 
Där hade någon parkerat skrotbilar och 
över flödiga maskiner. Skrot bryts ner av 
naturen medan träd och buskar växer. 
Jag såg ett tillstånd i förändring och 
ville gestalta ett slags ”nu”. Jag tillförde 
platsen en tom och grön pratbubbla som 
delvis gick under markytan och inne-
fattade en del av platsens skrot. Färgen var 
flurocerande och kontrasterade sam tidigt 
som den smälte in i den omgivande grön-
skan. Verket satt uppe i tio dagar.
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Utekök under 
en ask, Botnik 
Studios Bottna. 
Foto: Emil 
Olofsson.



25

mark som ateljé
GuNNAR BäCK BESöKER BOTNiK STuDiOS

LanD art BEhövEr LanD och Cell fick sin experi
mentyta på mark som tillhör Kjell Simonsson. 
Det finns ju andra markägare i denna trakt 
– två av dem är Emil Olofsson och Cecilia 
Gärde; för dem är markägandet del i ett konst
närligt projekt. Cecilia är trädgårdsmästare och 
landskapsarkitekt, Emil är konstnär och även 
båtbyggare. Projektet heter Botnik Studios 
och där händer många olika saker. Det har 
hållit på i fem år nu och man blir häpen när 
man får hela listan. Det har gjorts spelfilm, det 
har varit mängder av artists in residence och 
ett antal festivaler, inte minst en avstickare från 
Clandestino i Göteborg som kom på besök 
och tyckte om det de såg och sedan dess har 
lagt in Botnik i sina festivalplaner. 

– Vi vet inte exakt vad vi vill ska hända, det 
vet vi egentligen först när det händer så vi får 
ta vissa chanser. En sommar hade vi hundra 
tyska konstnärer här, det var kul men lite för 
svettigt för att vi ska vilja göra om det. Hälften 
av dem jobbade och höll på, hälften tog det 
lugnt och hade semester. Vi vill helst ha sådana 
som jobbar och numera vill vi gärna veta vad 
de vill göra, så de får i alla fall skriva en rad och 
berätta det, så tar vi ställning sedan. Vi tycker 
om överraskningar, men vi vill som sagt gärna 
att folk håller på när de är här. Jag tror också 
att vår intuition blir bättre och bättre.

– För oss är gården vår ateljé, en ganska 
känslig plats, som alla andra ateljéer är den inte 
alltid öppen för alla. Ibland funkar det med 
någon då blir de en del av vårt skapande av 
platsen kan man säga. Vi har ju inget åtagande 
att alla ska få vara med. Men vissa tider är vi 

även en offentlig plats när vi vill att så många 
som möjligt ska komma det kan vara svårt 
ibland att sätta gränserna rätt.

– Vi bygger upp en miljö. Vi har tagit 
intryck av bland annat Alma Löv museum i 
Värmland liksom Vanås i Skåne, spännande 
miljöer där mycket händer, men vi vill ändå 
göra något helt annat. Om du tittar dig runt 
ligger det grejer överallt, rättså skräpigt får 
man säga, men det får det vara. Vi är inte ute 
efter att det ska vara vackert i vanlig mening, 
det ska vara ett ställe dit vi kan bjuda in folk 
för att hålla på liksom vi håller på, det ska växa 
fram det ena och det andra. I vår bygger vi ett 
redskapsskjul och ett växthus. Eremitstugor. 
Och lite annat …

– Och kanske ska vi ha en tillsammans
odling med folk som vill hålla på med just det. 
Skönt för övrigt att vi har tillgång till odlings
mark om det nu blir en sådan kollaps som 

Foto: Emil Olofsson.



26

David Jonstad pratade om (han var nyligen i 
Gerlesborg och pratade om sin bok Kollaps). 
Och eftersom vi tjänar så lite pengar kan det 
vara bra att ha egen mat.

– Alltså, vi kommer från stan (fast jag var 
bara fjorton när jag kom hit, säger Emil) och 
vi måste bygga upp allting som från grunden, 
vi har inga särskilda traditioner att vila mot. 
Det finns ju fler som vi här i Gerlesborg och 
det är skönt, men alla har det mer eller mindre 
trångt ekonomiskt och vi letar efter hur vi ska 
bära oss åt så att vi kan fortsätta göra roliga 
saker och låta andra göra roliga saker, bygga 
vidare på miljön och se vad det kan bli. Och 
leva på det. 

– Vi tänker oss att bygga gäststugor som 
folk kan hyra in sig i. Gäststugorna är tänkta 
kommersiellt, alltså för alla. Det konstnärliga 
i det fallet kommer in i utformningen. Konst
närer måste äta och de måste försörja sig på 
ett eller annat sätt. Först var det kyrkan och 
kungen, sen kom förmögna privatpersoner 
och först därefter blev det stipendier. Man är 
människor och då måste man förhålla sig till 
andra människor och bland dem sådana som 

kan bestämma över pengar. Och det är sällan 
konstnärerna som har makten över pengarna.

– Men nu blir det sommar. Kiki ska ha café 
hos oss och Clandestino kommer med ett 
mäktigt program i juli. Annars tänker vi att det 
ska bli en aningen lugnare sommar, förbere
delser och laddning inför nästa.

– Och vad blir det då?
– Nja, det får vi se…

Otis, Emil, Cecilia och Edit. Foto: Eva Olofsson.

Kök i natten.  
Foto: Cecilia Gärde.
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tack 

Johan Öberg, Annalill Nilsson, Anita 
LarssonModin, Mats Jansson, Jesper 
Eng och Leslie Johnson, som satt som 
referensgrupp under två dagars kritiskt 
och konstruktivt samtal om en experi
mentyta för konstnärliga undersökningar 

Tomas Karlsson för problematiserande 
och givande samtal om land art

Maria Carlgren och Thomas Oldrell på 
Kultur i Väst för intresse och bra frågor

Gerlesborgsskolan och Konstnärernas 
Kollektivverkstad i Bohuslän som stått 
till tjänst med lokaler 

Gary Shapiro, Richmond, USA, för 
kontakt och mailväxling

Glänta produktion för generöst excerpt 
ur Att tänka i skisser, Marcia Sà Caval
cante Schuback, Glänta produktion 2011

Birgitta Lagerlund, som filmat och redi
gerat samtal och vandringar 

Mattias Gunnarsson och Oskar Broberg i 
konstnärsgruppen Cell, förstudiens pilot, 
för energi och analys, input och kritik

Christel Börjesson på kontoret på 
KCVäst för gott stöd

Sara VogelRödin och Anders Johansson 
på Not Quite för intresse på håll

Och förstås, tack till kollegerna i Bottna 
Land Art: Birgitta ErikssonFast, Tomas 
Niklasson och Mats Nordlund, som 
utgjort projektgrupp och goda samtals
partner före, under och efter förstudien. 

Catharina Göransson  
projektledare, redaktör r.e

aktuELLt

6 juni – 28 augusti: hemarkiv  
Catharina Göransson, 2011 års kulturpris tagare i 
Tanums kommun, visar objekt, måleri och installation. 
Galleri Ranrike, Tanumshede. 

7 juli: release  
på detta nummer av r.e i samband  
med Bottna Kulturfest

8 juli: om du bygger en regnbåge så följer jag med  
Seminarium och workshop med konstnärs gruppen 
Cell, Gerlesborgs skolan, kl 10 – 15.

23 augusti kl 17: art after work  
i utställningen Hemarkiv. Galleri Ranrike, Tanumshede.  
info: www.re-rapport.se

www.re-rapport.se



– nu har r.e ny hemsida! följ oss på www.re-rapport.se –

r.e är den nya publikations-

serien för konst- och kultur-

händelser i det fria kulturlivet. 

r.e arrangerar seminarier, 

producerar rapporter med 

fördjupande texter och är på 

sikt också en tjänst för andra. 

Redaktörer för r.e är Catharina 

Göransson och Gunnar Bäck.

www.re-rapport.se

reflektion • erfarenhet

catharina göransson, 

konstnär och skribent.  

Leder och utvecklar konst- 

och kulturprojekt. 

gunnar Bäck, lärare,  

forskare och skribent.

Foto: Carolina Friberg

Foto: Carolina Friberg

this thirD issuE of r.e (reflection.experience) 

once more has Land Art as its theme. The 

bulk of the issue is devoted to the develop-

ment of an ”Area of Experimentation” 

situated in a shut-down granite quarry in the 

middle of Bohuslän County at the Swedish 

West Coast, owned by Hunnebostrand 

fishmonger Kjell Simonsson. The majority 

of photos are taken at this site. At this place 

Cell, a two-person group of Göteborg artists 

(Oskar Broberg and Mattias Gunnarsson), 

have made an artistic stand with the help of 

wooden laths joined together with plastic 

cable ties. Many of the laths have texts upon 

them, written by Swedish teen-agers taking 

part in an earlier Cell project. The work, then, 

involves an elongated re-cycling of artistic 

exhibits, starting in Göteborg and continuing 

as an installation in the Bottna Land Art exhi-

bition of 2011 which is re-used at the Area of 

Experimentation in the winter of 2012. 

in January, the Cell group involved yet 

other art forms when actor Robert Bolin read 

& recorded texts from the laths. in April, it 

turned out that the artist group De Luxe, who 

was invited to make an artistic comment on 

the work of Cell at the Area, situated this 

comment in the middle of Göteborg, thereby 

widening the geographical possibilities of 

the concept Area of Experimentation. 

The establishment of such an area, in 

its turn, is a pilot project with the aim of 

instituting Artistry in Residence, oriented 

towards Land Art, as an asset in the Bottna/

Gerlesborg setting.

r.e #3 also contains a quotation from a 

text on artistic phenomena by professor  

Marcia Sa Cavalcante Schuback, Sweden, and 

an interview with professor Gary Shapiro, 

uSA. The Shapiro interview is in English. 

Shapiro and Sa Cavalcante are both philo-

sophers with a phenomenological bent. 

www.cellstructures.se   
www.bottnalandart.se

summary


