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Tillsammans utforskar vi staden!

En rapport om …

STADSLABORATORIET
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Bild: Del av mural vid Järnvägsövergången i Mariestad

FÖRORD – arbetet med rapporten
Idén om Stadslaboratoriet började växa fram efter en tumultartad höst i efterdyningarna av
graffitiprojektet. Graffiti Mariestad som ägde rum sommaren 2010, hade väckt mycket positiv
energi, men också många frågor som behövdes processas och arbetas vidare med. Resultatet av
detta blev projektet Stadslaboratoriet.
Det finns oerhört mycket dokumenterat kring Stadslaboratoriet. Den här rapporten är dock bara
en sammanfattning, skriven av flera personer som varit aktiva i projektet. Tanken var att den
fjärde och avslutande projektdelen skulle omfatta en djupanalyserande sammanställning. Detta
skedde aldrig pga en minskad projektbudget. Konsekvensen blev då att två moment minskades
ner. Det ena var sammanställningen/dokumentationen av hela projektet. Det andra var den
utåtriktade verksamheten mot skolorna.
Jag är övertygad om att det var oerhört viktigt att projektet genomfördes. Stadslaboratoriet
genererade under sommaren 2011 en rad aktiviteter och möten som är förutsättningar för ett
hållbart samhälle där sociala nätverk, kreativitet och fantasi är generatorer för utveckling.

Maria Henriksson, kulturchef i Mariestad
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STADSLABORATORIET - eftertankar med riktning på framtiden
GRAFFITIMARIESTAD 2010 och nu i sommar STADSLABORATORIET är steg i en process
som bl a visar att konst och kultur har en viktig roll i hela samhällsutvecklingen. Processen
markerar att Mariestad är en kommun där vi vågar bryta gamla mönster och jobba på nya sätt;
gränsöverskridande, nätverksorienterat, prestigelöst och omvärldsorienterat. Alla vi som är med
i processen vill hela kommunens bästa, vill förstärka varumärket, vill öka attraktionskraften och
trivseln med utgångspunkt i de förutsättningar som finns.
För att Mariestad ska leva och utvecklas på sikt är det viktigt att fler människor bosätter sig här,
också fler med den kompetens som både näringsliv och samhälle kommer att behöva. För att
skapa en levande stad med trygg och bra ekonomi behövs fler studenter till de unika
utbildningar som ryms inom Göteborgs Universitiet/Dacapo och också fler entreprenörer inom
nya och framtida branscher. På olika sätt vill vi locka hit fler besökare, som upptäcker allt fint
Mariestad har och kan ge. Och skapa öppna miljöer för människor att mötas, människor som har
idéer, vill engagera sig, lära av varandra och samarbeta.
Lika viktigt som att erbjuda bostäder med sjöutsikt är att visa att Mariestad har en öppen attityd
mot nuet och framtiden, där vi ser möjligheter, där vi vågar, där många är engagerade och gillar
att jobba tillsammans. Processen med GRAFFITIMARIESTAD och STADSLABORATORIET
verkar i den andan. Det är projekt som uppmärksammas i hela kommunen, i Skaraborg, i
Sverige och också i andra delar av världen, därför att projekten berör viktiga samhällstrender,
både ur ett lokalt och ett globalt perspektiv.
Vi som vill satsa på Mariestad och framtiden är väl medvetna om att tänka nytt, att pröva nya
vägar, att ta sig an utmaningar och att experimentera kan ge mer långsiktiga än kortsiktiga
resultat. Kontinuitet samt uthållighet och glädje hos dem som är med på resan är därför
nödvändigt för att satsningar av det här slaget ska få verklig framgång. Visst, det kan vara svårt
att kommunicera visioner, strategier och handlingar och få alla att förstå vad vi vill och gör. Och
kritik får vi förvänta oss. Men kritik ser vi också som en konsekvens av att vi tar oss an det
okända, det oväntade och ibland det lite galna, i nya grupperingar med nya människor.
För att få genomslag och lyckas måste den process som startats få en fortsättning. Det gäller att
dra nytta, också generellt, av den uppmärksamhet som satsningarna fått, både på nära och långt
håll. Och också av det vi lärt oss, av vunna erfarenheter.

Erfarenheter från projektet










att jobba engagerat, formellt och informellt, strategiskt och oplanerat, över åldersgränser
och i samarbete mellan kommunen och näringslivet
att ta tillvara det engagemang som finns hos många av dem som verkar och bor i
kommunen
att engagera ungdomar och starta ungdomsprojekt
att utveckla medborgardialog
att skapa förutsättningar för kreativa möten
att bygga ut och behålla nätverk, nationellt och internationellt
att få samspel med andra satsningar för Mariestads utveckling, inte minst gäller det
hållbar utveckling
att ta tillvara de idéer som uppstår
att kommunicera, att se betydelsen av att nå de människor/målgrupper man vill nå
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att jobba med kommunens vision i tankarna

Erfarenheterna vill vi ta med oss bl a i de konst- och kultursatsningar som vi håller på att arbeta
med de omfattar bland annat:










Muralmåleri Mexiko, ett stort samarbetsprojekt med Skövde, Götene och Lidköping, med
mexikanska muralmålare.
Kulturinsats 2012 baserad på de förutsättningar och idéer som Mariestad har, med
processtöd från Västra Götalandsregionen genom Västarvet och Kultur i Väst.
Ungdomsprojekt kopplat till kultur och kreativitet i samarbete Mariestad, Töreboda och
Gullspång.
Besöksmål Mariestad, ett stort EU-projekt
BAM Biosfär Akademi Mariestad, ny plattform för hållbar utveckling i
samarbete med Göteborgs universitet och CCA i San Fransisco.
Skategruppen lever vidare, ska eventuellt flyttas över till Elvärket
Muralmåleri Mexiko, stort samarbetsprojekt med Skövde, Götene och
Lidköping där Mexikanska muralmålare besöker oss för kunskaps och
erfarenhetsutbyte.
Pattform för medborgar dialog – perspektiv kanske i samarbete med
Universitetets studentgrupp/pub
Mötesplats för lokala konstnärer – utvidgad årlig inventering av konst. Detta
som ett led i att nya och etablerade konstnärer möts.



”Vi vill inte vänta på framtiden. Vi skapar den”
Björn Nordén, Mariestad 2011-11-23

5

RAPPORT - STADSLABORATORIET

6

Bild: Del av mural vid Järnvägsövergången i Mariestad

VAD ÄR STADSLBORATORIET?
Med konsten som verktyg utforskas allt vad staden är och allt vad den kan komma att bli.
Stadslaboratoriet var ett projekt som ägde rum i Mariestad sommaren 2011. Under juli månad
var utställningsplatsen också en tillfällig arbetsplats för internationella konststudenter som sida
vid sida med besökare och Mariestadsbor utforskade platsens själ och identitet(er). Genom nära
dialog och samarbete skapades en plattform som bryter gränsen mellan utställning, studio och
workshoplokal, där alla är välkomna att delta i skapade processen eller som besökare. Det fanns
nivåer för såväl en samhällskritisk granskning som ett lekfullt närmande. En utställning där
barnet och pensionären står sida vid sida med fotografen och konstnären och tillsammans
blickar in i framtiden.
Syftet med projektet var:




Att via konst och kultur bidra till tanken på Mariestad som ett spännande
besöksmål
Att via konst lokalisera stadens själ och identitet(er) – i relation till sig
själv och omgivningen
Att vara ett led i kompetensutveckling och kompetensväxling
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STADSLABORATORIET - konsthallen
Verksamheten sträckte sig från självorganiserad utställning till internationell sommarkurs för
konsthögskolestudenter. Flera dagar i veckan fanns möjlighet att delta i en rad aktiviteter, då
konsthallen under 4 juli-4 september var en produktionsplats och en plats med ett pågående
samtal om staden. Viss verksamhet skedde ute i det offentliga rummet. Det fanns dessutom en
satellitutställning i en butiksyta i centrala Mariestad.
Biblioteket, Stadshuset, Vadsbo Museum och Trädgårdsskolan användes för olika typer av
aktiviteter. Verksamheten hade fri entré och var tillgänglig för barnvagnar och rullstol/permobil.
Den besökande erbjöds personlig guidning. Dessutom gjordes en rad gruppvisningar med allt
från politiker till skolungdom främst under augusti. Konsthallens personal bestod av frivilliga,
praktikanter, ungdomsarbetslösa samt personer i arbetsträning. Leif Ahnland var konstnärlig
ledare för projektet KB3 (Kollektivt berättande). Måleri hade ca 20 dagar tillsammans med
graffitikonstnären Carolina Falkholt. Anna Viola Hallberg var projektledare under hela perioden
och hade via KulturUngdom en assistent Nathalie Winberg.
Anna Viola Hallberg beviljades också stöd av Svenska Institutet för att ta
CityArtLab/Stadslaboratoriet till Minsk i Vitryssland under december 2011 hon tog då med sig
Carolina Falkholt o två av studenterna frånsommar kursen Vita Dumchye och Ira Anufrieva.
Www.ygallery.by

Bild: banner från stadslaboratoriet.se

MÅLUPPFYLLELSE?
Stadslaboratoriet var en utställningshall och en plattform som behandlade Mariestads historia
från 1860 fram till graffitiprojektet 2010 och de samtida händelserna 2011. Ständigt närvarande
var även 2030 perspektivet – hur vill medborgarna påverka staden och dess utveckling. Vad
saknas? Vad behövs var frågor som ställdes till den besökande vid guidning. Som resurs fanns
Vision 2030, detaljplaner för Sjöstaden och Universitets/Gärdesparken. Uttöver detta hade de
inre delarna av Mariestad (centrum, hamnen och näset samt sträckan hamnen-Snapen inklusive
Katthavet målats upp som kartor där besökarens tankar och idéer fästes mot väggen. Parallellt
pågick även andra aktiviteter som föreläsningar och olika workshops i form av labbgrupper,
vilka förövrigt också var studiecirklar. Valands konsthögskolas internationella sommarkurs
verkade under hela juli månad. Studenternas uppdrag var att titta på staden. Resultatet
utmynnade i deras slututställning Points of View. Stadslaboratoriet blev en mötesplats.
Dessutom så uppstod en extra tid i hallen via det undertecknade kontraktet denna förvaltades i
en labbgrupp till en utställning MSTD konst.
För projketgruppen är och har frågan om lärande varit väldigt viktig och är central del av
utvecklingsstrategin. Man kan däremot alltid diskutera i vilken omfattning? Verkligheten når
kanske inte fullt lika långt som ambitionen. Men det som kan konstateras är att projektet har
visat på en uppväxling vad gäller nya gruppkonstellationer och aktörer som varit delaktiga i
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projektet. (Se under rubrik Workshops och aktiviteter som projektet har genererat)
Kompetensutvecklingen låg också i perspektivföreläsningarna och de möjligheter till samtal
som kom i anslutning till detta. Flera av personerna är idag med i en konstutställning. Vi har
också kunnat se ett samarbete mellan unga och äldre konstnärer.
Via de personer som arbetade i sysselsättningsprojektet framgick tydligt vikten av
överföringen av kunskap och rutiner mellan de yngre och äldre (läs mer under
rubriken Samarbete AME och Arbetsförmedlingen).

Bild: Mason Nye (lärare i muralmåleri) förbereder sitt bidrag till muralmålningen.

KUNDE VI ARBETA PÅ DET SÄTTET VI TÄNKTE OSS – FUNGERADE
DET?
Graffiti Mariestad var ett kontroversiellt och omskakande projekt med många
positiva, men också kritiska röster. Det var viktigt att Stadslaboratoriet inte blev en
upprepning, utan snarare ett arbete vidare med de frågor som väckts i Graffiti
Mariestad. Vad är stadens identitet, vem är staden till för och vart är vi på väg?
Graffiti Mariestad var ett extrovert projekt. Stadslaboratoriet ett introvert, ett
projekt som arbetade med stora frågor men från ett underifrån perspektiv, vars
syfte var att skapa dialog mellan olika grupper.
En stor utmaning blev att Stadslaboratoriet inte fick de medel som söktes, vilket
fick konsekvensen att arbetsformerna fick anpassas efter de nya förutsättningarna.
Resurserna var extremt begränsade, projektet kunde inte satsa fullt ut på
marknadsföring och produktionen av utställningen. Det medförde att projektet inte
genomförde den sista delen av projektfasen, vilket var att vända sig till skolorna i
september. Det hade naturligtvis varit intressant att se vilken effekt projektet hade
fått där. En annan viktig del som fick plockas bort var att sammanställa allt
informationsunderlag som samlats in under utställningsperioden, så att en mer
grundläggande analys av projektet kunde göras.
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HAR STADSLABORATORIET NÅTT UT?
Målgruppen var ett brett fält av besökare, allt ifrån pensionärer, ungdomar personer
med skilda etniska bakgrunder mm . Vi hade önskat att det skulle bli fler. Vi hade
velat se fler mariestadsbor och hade också velat nå ut bättre till politiker. En stor
målgrupp var skolorna som var inplanerade i september, men som tidigare nämnts
fick denna projektdel plockas bort pga begränsade resurser. I utställningshallen var
det i genomsnitt 23 besökare per dag. Då borträknat vernissager och större event.
Det blev det en medborgardialog men varför inte fler? Projektet Stadslaboratoriet
är svårt att kommunicera då det har många bottnar. Formen bygger på en aktiv
handling och därmed ett engagemang från besökaren. Projektet växer underifrån
och startar processer. Processer tar tid och tar nödvändigtvis inte alltid slut. Många
processer som startade i somras pågår fortfarande. Stadslaboratoriet var ett kreativt
redskap för att skapa möten och kommunicera viktiga frågor.

HUR FORTSÄTTER VI?
Mariestad har etablerat sig som en kommun som driver och genomför
mångfacetterade och intressanta konstprojekt. Lärande, sociala processer och
nätverk är nyckelord . Under sommaren har Mariestad via Stadslaboratoriet skapat
nätverket med lokala, nationella och internationella aktörer. Mariestad har aldrig
varit så långt utanför staden. Projekten är lärande och kreativa och har skapat en
plattform för fortsatt arbeta med hållbara attraktiva och kreativa miljöer. Mariestad
ligger i framkant vad gäller arbetet med dessa frågor.

Bild: Konsten i staden, bild från test av farkoster innan de sjösattes i Tidan (plockades upp dagen efter)
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KONSTHALL/KONSTUTSTÄLLNINGAR
Följande utställningar ägde rum som en konsekvens av projektet Stadslaboratoriet:






“STADSLABORATORIET” - fotografi, kartor, skulptur, ord, måleri o
video, Konsthallen (nya tillägg under hela utställningen) 5 juli 4
september.
“POINTS OF VIEW” - Elevutställningen, Konsthallen 21 juli- - 23 juli/4
sept
“MSTD-KONST” 1-22 oktober, Konsthallen
”Stadslaboratoriet Skateboards”, 20 målade brädor på Evolver i Skövde
CityArtLab/Stadslaboratoriet i Minsk, Vitryssland 1-31 december 2011.
CityArtLab i Minsk arbetar med Stadslaboratoriet Mariestad som modell projektet har
stöd från Svenska Institutet. Projektperioden i Minsk är 29 nov-22 december 2011.
Flera av de studenter som var med i Mariestad kommer att delta som konstnärer.
Förutom att arbetet sker i Minsk kommer det ha en koppling till en video vägg i
Göteborg och där också vara del av en konferens om Videokonst i det offentliga
rummet. I Mariestad har Back to Denim tillfrågats om de kan vara mottagare av dagliga
uppdateringar från Minsk

SAMTALSSERIEN PERSPEKTIV
Samtalsserie kring Mariestad med ett underifrån perspektiv. Filmades och sändes
live via Bambuser detta skedde främst via de ungdomar som var anställda i
projektet.
http://bambuser.com/channel/stadslaboratorietmariestad
5/7 – Om konst i stadsrummet i Sverige och i Belarus. Leslie Johnson & Y
Gallery presenterar.
6/7 – Skatestaden - Mariestad. Gunnar Almevik & Jimi Szaron mfl.
7/7 – Upplevelser av Mariestad. Julia Nordström, från Luleå universitet
(uppvuxen i Lyrestad) som gjort en genomgång av Mariestad och Boden och hur
invånare uppfattar sin stad (C-uppsatts) & Desta som arbetade några veckor på
labbet är tämligen nyanländ till både Sverige och Mariestad han gav sin syn på de
intryck han fått av staden och människorna.
8/7 – Graffiti Mariestad. Carolina Falkholt & Tomas Asplund Gustafsson. TAG
ställde in pga sjukdom ouch Carolina gjorde själv en presentation av projektet
Graffiti Mariestad 2010
10/7 – Mason Nye & fem studenters presentationer av sina verk och intryck av
Mariestad.
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Bild: Elevpresentation i serien Perspektiv

13/7 – Stewart Wilson & fem studenters presentationer.
14/7 – Johanna MacTaggart berättar om Biosfärområdet på engelska.
16/7 – 8 studenter presenterar sina verk och intryck av Mariestad
21/7 - Vernissage för studenterna från konsthögskolan Valand.
Skate Mariestad & screening av skatefilmer.
Genomlysning av studenternas verk, Elizabeth Eichers "A Foreigner's Guide To
Becoming A Better Swede" visas och Muralmålningen diskuteras.
28/7 – Enkelt avhjälpt – om tillgänglighet i Mariestad. Kristina Nordlander ger
sitt perspektiv.
29/7 – Carolina Falkholt guidar i dokumentationen av Graffiti Mariestad.
30/7 – Graffitiskola med Carolina Falkholt.
31/7 – Graffitiskola med Carolina Falkholt.
3/8 - Skatemöte 18:00. Nya skateboardfilmer från Mariestad visas.
4/8 - Nils Björling, doktorand, arbetar med Sjöstaden föreläser om Heta Platser i
Mariestad.
11/8 - Projekt foQus, hur kan man göra Skaraborg mer attraktivt för kvinnor?
Hilda Rolfsdotter ger sitt perspektiv.
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Bild: Workshop foQus

18/8 - "Mariestad - internationellt modellområde", är en viktig byggsten i
Mariestad Vision 2030. Johanna MacTaggart, Koordinator för Biosfärområde
Vänerskärgården med Kinnekulle, ger sitt perspektiv.
24/8 - "Mariestad - centrum för trädgårdens hantverk", är en annan viktig
byggsten i Mariestad Vision 2030. Pierre Nestlog, Universitetslektor på Göteborgs
Universitet och programansvarig för utbildningen Trädgårdens Hantverk och
Design ger sitt perspektiv.
25/8 - "Mariestad - den stolta sjöstaden", är även den en viktig byggsten i
Mariestad Vision 2030. Kristofer Svensson, Planeringschef i Mariestads Kommun,
ger sitt perspektiv.
"Filmfestival", Adrian Andersson och William de Young vill ge förslag på att
starta en filmfestival i Mariestad. De ger därmed sitt perspektiv på det hela!
26/8 - Jörgen Nielsen ger sitt perspektiv på hur Mariestad är om man har en
synskada.
31/8 - "Mariestad - en naturlig mötesplats", är en av de viktiga byggstenarna i
Mariestad Vision 2030. Ingrid Järnefelt, Stadsarkitekt i Mariestads Kommun, ger
sitt perspektiv.
1/9 - "Mariestad ledande inom hantverkets akademi", perspektiv med Gunnar
Almevik, verksamhetsledare för Hantverklaboratoriet.
3/9 - Tekla Curan - "Min synvinkel på Mariestad, identitet och mixade
kulturer". Som Stadslaboratoriet ser jag på min historia i Mariestad och min
vision för framtiden.
4/9 - "Mariestad - Vision 2030". Pernilla Kristiansson, organisationsutvecklare
Mariestads Kommun, ger sitt perspektiv; Vad är Vision 2030, hur kom den till och
hur kan den användas?
12
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WORKSHOPS OCH AKTIVITETER UNDER PROJEKTET
KB3 – Kollektivt berättande Skrivarworkshops/Medborgarredaktion
KB3 Kollektivt berättande - den kollektiva kulturens kraft är ett pilotprojekt för att finna en
metod för arbete med kollektivt berättande som stimulerar och fördjupar läsande och skrivande.
Projektet vill skapa förutsättningar för möten med en gränsöverskridande plattform.

Bild: Videostillbild från dokumentation av Medborgarredaktionen (KB3) på Mariestadstorg

MODELLBYGGARE
Om man tycker om miniatyrbyggande och modellbyggande, får man här chansen att vara med
och bygga en miniatyr av Mariestads torg! Med en blandning av realism och visionstänkande,
växer torget fram i en ny form. Birgitta Karlsson ledde denna aktivitet som pågick i en del av
konsthallen under flera veckor i augusti. Birgitta hade flera personer som kom och var hennes
assistenter.
Modellen kommer senare att användas i den film som Stopmotion-gruppen ska skapa!

GRAFFITI STORIES
Butiken Back to Denim bjöd in till användande av del av deras lokal. Där kom en rad
graffitiverk för galleri rummet att presenteras. De flesta medverkande hade även deltagit i
Graffiti Mariestad 2010. Curatorer var Anna Viola Hallberg o Carolina Falkhotl. Assistent
Nathalie Winberg.
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Bild: Del av utställningen Graffiti Stories i Back to Denim butiken

21 oktober ”Sammanfattning av konstprojekt!! Har varit en fantastisk resa genom konstens
värld, att få upptäcka och lära sig nya saker är väl den största grejen med att samarbeta över
gränser som folk inte ser som givet! Våra kunder har tyckt det varit fantastiskt roligt och allt
har varit väldigt uppskattat och det är många av dom som aldrig satt sin fot i en konsthall eller
konstgalleria som i och med detta fått ta del av konsten. Även konstintresserade som kommit in
för att kika har fått upp ögonen för butiken, så jag tror både konsten och back to denim har
dragit jätte stor nytta av detta samarbete!!!!! Mvh Sofia Dernsjö // Back to denim”
RULLSTOLSMAFFIAN
Hur är det att vara rullstolsburen i Mariestad? Var med och hitta på kreativa lösningar, samt
analysera Mariestad med likasinnade! Syfte att ta fram ett antal fungerande miljöer som
inspiration till andra bla butiksägare. Rullstolsmaffian blev till som ett led av den välfungerande
ramp och handikappstoalett som fanns på konsthallen. Den första permobil som kom in i hallen
kördes av Norström. Hallens personal tog tag i henne och frågade om hon och några andra
skulle ha intresse att tala om staden ouch tillgänglighet. Vissa frågor kom att handla om rena
bygglovsfrågor varpå Leif Ahnland som vanligen arbetar med detta blev en naturlig länk mellan
Stadslaboratoriet, Rullstolsmaffian o arkitektur baserade frågor. Fokus var på ”vad som kan
göras med minimal insats för att förbättra befintliga miljöer. En sådan slutsats var att om butiker
sätter upp klockor så kan den som sitter i stol eller permobil göra sig hörd utan att behöva
använda mobiltelefon. Mer via Leif Ahnlands anteckningar.
GRAFFITISKOLA
Ett antal söndagar fanns möjlighet att under ledning av Carolina Falkholt testa att
måla graffiti på uppspänd plast. Denna aktivitet lockade framförallt barn under 10
år och de flesta deltagare var flickor. (Radio (p4) inslag från ett av tillfällena)
MIDDAGSTANKAR
Community byggande middagar under juli-augusti. En informell mötesplats dit
studenter o inbjudna fortsatte samtalet från just den dagens perspektiv
samtal/föreläsning. Under juli var hälften av deltagarna studenter och labbpersonal,
ofta bjöds den personen in som höll i perspektiv samtalet 18.00-19.45, andra typer
14
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av deltagare var inresta konstnärer, lokala företagare o politiker.

Bild: Carolina, Anna, Nadja, Valentina och Kristina i ett av middagssamtalen.

MOTIVMÅLA SKATEBOARDS
Motivmålning med skatare och tatuerare barn o vuxna arbetade sida vid sida,
samarbete med Evolver, Skövde. Skateboardarna stod sedan uppställda inne i
konsthallen fram till den 4 september. Där efter reste ett stycke Mariestad vidare
till Skövde och blev en vandringsutställning kopplad till Stadslaboratoriet.
STOPMOTIONFILM
Silent Revolution (den tysta revolutionen i Minsk gaturum) via en kort animation
Modellen av Mariestads torg som Modellbyggarna hjälps åt att bygga kommer
användas i filmen. Gästlärare i projektet var Tom Nelson från England. Filmen
finns att tillgå bla via fbook gruppen. Del av modellen fanns med på MSTD
Konstutställningen.
GRAFFITI MARIESTAD
Många timmar video fanns tillgängligt för redigering av Graffiti Film. Gjorde
någon detta? I så fall är det värt att beskriva. Undersommaren var intresset mindre
än vad vi trott blad ungdomar i staden för att göra film om Graffiti Mariestad.
Graffiti Walk var en av de få kortproduktioner som gjordes. Dock vill Hallberg &
Falkholt ta tag i matr så snart de har tid för detta. Graffiti Walk finns på nätet
liksom ett par andra redigerade videor som gjordes av matr av några av
konstnärerna som tex Mattias Bäcklin, Nug & Jenni Pallin. Dessa filmer visades i
konsthallen och består av det matr som filmades under studiecirklar 2010. Det vore
intressant att åka ut i klasser i Mariestad eller inleda ett samarbete med Filmverket
där Hallberg/Falkholt är handledare. Det var dock några ungdomar som tittade på
matrialet men det var så att säga svårt att hitta sig själv då inget var indexerat.
CRAFTIVISM – BRODERA EN SOFFA
Samtal kring staden under brodering av soffa. Soffan stod kvar även genom
utställningen MSTD KONST och gick sedan till Biblioteket för vidare användning.
15
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KARNEVAL – STADSLABORATORIET
labbarbetare i vita overaller o kulturförvaltningens cykel riggad med live sändning
(bambuser) video kameror o musikanläggning (via elverk)
I samarbete med skate butiken King Street
GRAFFITI RESEARCH LAB
Gjorde ett verk som projicerades med den mobila anläggningen som beskrivs under
Karneval, Österlånggatan, Kvarteret Hunden Projektionen gjordes som en
kommentar till en stor svastika (klotter) som tidigare anmälts till olika kommun
representanter (tjänstemän o politiker) Projektionen gjordes vid ett par tillfällen
från en mobil projektions enhet. Filmen visades under en stor del av augusti månad
inne på konsthallen. Senare under hösten visades projektet i Skaraborgs Salongen,
Skövde kosnthall samt ingick som exempel på Video i det offentliga rummet vid
Konstkonsulenternas/Konstepedemins temadag den 7 december.

Bild: Videostillbild från Washing The Wall, Marianne, Nathalie och Annie

ASSISTERA EN KONSTNÄR/VOLENTÄRER
Någon jobbar med performance, någon med måleri, någon med små överraskningar
i det offentliga rummet, någon behöver din historia för att komma igång. Några var
med i filmer, andra var med och gjorde filmer, några var med och byggde andra
hjälpte till med att få konsthallen att fungera. Några av dem som var mest
återkommande under projektet var: Anna Andersson, Erik Andersson, Lisbeth
Andersson, Gun Richardson Hallgren, Pia Milles, Tekla Curan och Annie Larsson.
Assistenter flöt i viss mån ihop med begreppet praktikanter se även Nathalie
Winbergs rapport från Winberg som beskriver läget som ung konstnär i Mariestad
(bilaga)
KONSTVANDRING I MARIESTAD
Konstvandringar bland stadens offentliga konst (påbörjad kan bearbetas grafisk för
bättre/bredare användning) fint om texterna läses in o kompletteras via
nedladdningsbara mp3 filer (att ha tex i mobil)
http://www.stadslaboratoriet.se/konstvandring/konstvandringen.html
16
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BOKEN OM GRAFFITI MARIESTAD
Texter har inkommit från en rad ungdomar, tjänstemän och andra som har en
relation till graffitiprojektet, de har via utställningens bilder på Stadslaboratoriet
fått en möjlighet att återuppleva sommaren. Som del av det återkopplandet fanns
även alla artiklar och nyhetssändningar kring projektet. Falkholt, Hallberg och
Hagström är ett redaktionsråd för bokprojektet. Möjlig sätt att tillgängliggöra
texterna är via issue.com
FLYTANDE KONSTVERK
Underledning av Stewart Wilson (US)/Konsthögskolan Valand. Workshop 1 dag
då “farkosterna” byggdes av återvinnings material. Sjösattes efter procession från
Konsthallen via torget till ån invid gångbron där de sjösattes. Insamlades
påfallande morgon.
50 METER MURALMÅLNING
Underledning av Mason Nye (US)/Konsthögskolan Valand här målade så väl
Mason själv som studenter de hade först gjort skisser som sedan blev ett original
som sedan blåstes upp stort, där Mason gick in o gav råd för att få ut en bättre
effekt av muralmålningen. Själv målade han ett utsnitt av Mariestads vapen som
kommer ut ur ett paket där omslagspappret är svenska flaggan.
SILENT REVOLUTION
Konstbaserade Flash Mob i det offentliga rummet – En variant av Flashmobs
gjordes i form av “Klappning för Minsk” – Onsdagar i juli månad möttes ett antal
personer på stadens torg för att ge stöd åt Silent Revolution i Minsk. Flera av dessa
filmades och visades i konsthallen men de las även ut på nätet.

KONSTGUIDNIG
Varje besökare erbjöds en personlig guidning av labbassistenterna. Vissa grupper kom också på
besök. Vid höstterminens start var två klasser från Ekhamraskolan på halvdags workshop.
Regattan var på ett tvåtimmarsbesök som bestod av rundvandring o en ritworkshop. Några
grupper kom även från Vadsboskolan. Kommunens ledningsgrupp, Visionsgruppen, SFI mf
erhöll också special visningar.
VIDEO REPORTAGE/VERK
På LABVISION (Stadslaboratoriets Bambuser konto) Vi vill naturligtvis också ha
med reportaget direkt i utställningen. Om du inte har filmat tidigare gå
videoworkshop 1 så får du grunderna och kan sedan sticka ut på egen hand. Se
några av dem på: http://www.stadslaboratoriet.se/labvision.html

SILENT REVOLUTION (2 dokumentationer) http://vimeo.com/28808459
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50 METER MURAL
Carolina Falkholt stätter sista dragen på muralen som studenterna gjorde. Hon blev
inbjuden av Alexey Mandych att måla på hans ”kanvas/mur”
FLYTT AV JÄRNVÄGSKIOSKEN
Thomas Olsson har rekonstruerat Järnvägskiosken i Mariestad den stod en tid lite
apart placerad invid spåren. Den nya platsen är gjord speciellt för kiosken och är
belägen mitt framför stationen.
WORKSHOP MED STEWART WILSON http://vimeo.com/28547100
DESOLATE DREAMS
Kort ögonblick efter en fyratimmars performance där Ira Anufrieva låg på marken
utanför Stadslaboratoriet.

A WALK WITH GRAFFITI
En sekvens kring Ola Åstrands workshop under Graffiti Mariestad 2010.
SAGA CITY videoverk 1 kanal, stereo, svartvit. (loop)
INTERVJUFILM MED STUDENTERNA
MEDBORGARREDAKTIONEN PÅ TORGET
MARIESTADS HINDUTEMPEL 20 ÅR
WASHING THE WALL
Påbörjat filmprojekt kring BROR KRONSTRAND

SKATEFILM
Flera av dessa skatefilmer visades i konsthallen först i ändan av den smala delen
av hallen i form av en projektion senare när The Wall visades i denna projektor
Skate filmerna fick då en plats inne i hallen o knöt an till de målade brädorna från
en måleri workshop men fanns även i nära anknytning till de skate böcker som
fanns för läsning och inspiration vid mötesbordet för labbgruppen som arbetade
med skate i staden. Film gjordes bla av Jimi Szaron och Ludvig Sandberg. Film om
måleri av brädor gjordes av Lucas från Evolver (Skövde). Filmerna ligger ute på
nätet.

18
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Bild: Videostillbild från en av Skatefilmerna

VITA DUVAN/MARIESTADS STADSFÄNGELSE
Thomas Olsson genomförde en special guidning som filmades av de ungdomar
som arbetade på Stadslaboratoriet. Detta är ett unikt material om fängelset som för
närvarande ligger ute i form av lätt redigerat linjärt matr där Thomas är guide.
Detta var en av de sista ”offentliga” visningarna av fängelset.

Bild: Videostillbild från den guidade turen på Fängelset

Vita Duvan: http://www.stadslaboratoriet.se/guide.html
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Bild: Videostillbild från Hindutemplet 20år

Sommarprojekt i Mariestad, Jimi Szaron specialarbete på gymnasiet med intervjuer. Jimi hade
stöd via Kulturungdom med teknik för att dokumentera skateboard i Mariestad. Dessutom så
gjorde han ett antal intervjuer de kommer att presenteras i januari 2012.
VIDEOWORKSHOP 1/ REDIGERINGSWORKSHOP 1
Introduktion till filmning och kamera/ Introduktion till redigering. Grundläggande
kamerateknik, redigera i Final Cut samt använda verktyget Bambuser för liveupptagning.
Främst var detta labbassistenterna och praktikanterna. Men även förbipasserande hade möjlighet
till denna drop-in verksamhet. Kameror o en redigering kom från Filmverket

WEB
Stadslaboratoriet.se samt Facebook sidan. Uppdateringar dagligen, program och aktivitet
rapport
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Bild: Studenter och Labbassistenter på Stadslaboratoriet

SOMMARKURSEN – Shaping the city
Det centrala i Stadslaboratoriet Mariestad var att hitta stadens olika identiteter. Denna
efterforskning krävde representanter från många erfarenhetsgrupper. Stadens styrka låg/ligger
inte endast i dess unika byggnader, landmarks etc utan också i mångfaldsresursen. Att se
varandra som en tillgång. Världen krymper men liktväl finns många outforskade områden på
hemma plan. 20 internationella konsthögskolestudenter från Valand, Göteborgs Universitet
hjälpte till att titta på staden utifrån det internationella perspektivet. Det finns sociala, kulturella
gränser som vi sällan går över.
Kursbeskrivning:
June 20 – July 29, 9 ECTS
This summer course will be to investigate Mariestad, a small seemingly idyllic
city on Lake Vänern.
Course leader: Amanda Herman, Anna-Viola Hallberg, Guest artists Andreas
Eriksson, Mason Nye, Steweart Wilsson, Mathew Rana.
Murals, performance, found objects, interventions, sitespecific work –
contemporary discourse and interdisciplinary experimentation is encouraged.
Researching the past, present and future of the city by the lake, the city by the
river, city of workers, city of clerks, city of students, city of unemployed, city
of middle size, city of strength, city of fear, city of dreams, city of stories, city
of art.
21
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We will not tell you what the city is about – we want you to use art as a
research lab and tell us what you see. From July through out September the
city of Mariestad is, in a communal process, “reviewing the city identity and
vision” via it’s past present and future. This summer course and resulting
exhibition, is the vehicle for investigation and activation of the city: giving it
ambiance, amplitude and a critical voice. Site is a key feature to the project
unlocking congested spaces of memories and initiating a dialogue and to
evoke ulterior perspectives via graffiti, murals, collage or any other technique.
Stories surface and fragments of the core or the fringe(s) of the city is
research, sampled or assembled. The city, Mariestad, provides
accommodation, studio space, field trip and some ”tusovskas” where as
Valand School of Fine Art brings in the teaching staff consisting of artists and
theorists from Sweden and internationally. Amanda Herman is the course
leader and as the curator of the exhibition Anna Viola Hallberg will be
available for the students and function as the hub between the summer course
and the city in a broader sense. Participants in the summer course are asked to
present their work in a public exhibition at the end of the course. The applied
method is the collaborate-format where, individuals can work on their own as
long as it is with in the concept of rethinking public landscape and activating
the grounds in and around the city. The project is a taskforce that jointly will
take the city apart and assemble it again in order to figure out what the city is
all about. As the works are done a shorter essay/statement of the work is
requested from each participant and will be part of the city archive.
Prerequisite: completed upper secondary high school education, good English
skills.

I studenternas kursutvärdering berördes främst själva undervisningen, men flera nämner som en
framgångsfaktor att de fick bo gemensamt och att det var lätt att ta sig runt i staden (via
cykelprogrammet). Från Göteborgs Universitets sida är man mycket nöjd med
grundförutsättningarna och hur projektet fortlöpte (se utlåtande från Rektor Leslie Johnsson). I
framtiden tror man att samarbetet skulle kunna stärkas ytterligare om någon från Mariestads
kunde ha en mer närvarande roll, även när det kommer till undervisning, och därigenom kunna
fungera som en kulturbrygga. Syftet med projektet 2011 var dock att det skulle bli ett ”fritt”
möte med staden utan denna kulturella tolk.
Under projektperioden uppfördes en stor muralmålning som ett delmoment i undervisningen.
Muralmålningen framstod som den del av projektet som kanske var lättast att ta till sig för den
breda allmänheten. Detta gör inte andra arbeten mindre intressanta och viktiga som tex
Valandelevernas slututställning eller Irinas performance som kom att bli ett föremål i en
insändare kring projektet. Kulturchefen gick in och bemötte genom att grundligt förklara just
verkets innebörd och utformning och att det i detta specifika fall bör ses utifrån hur det är att
22
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komma från det minst demokratiska landet i Europa.

Bild: Workshop med flytande ljusskepp

Bild: Workshop kring kartor, minnen o staden

Studenternas blogg: http://shapingthecity.blogspot.com
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Lärare
Amanda Herman, konstnär (30 juni till 27 juli), San Francisco
Mason Nye, konstnär (10 juli till 22 juli), New York
Stewart Wilson, konstnär (12 juli till 22 juli), New York
Mattew Rana, konstnär (1 juli-12 juli), Göteborg/San Francisco
Kurslitteratur
Part One: Space & Place
Doreen Massey, “A Global Sense of Place, 1991.” Situation, Clair Doherty ed. Whitechapel
Gallery and MIT Press, 2009
Lucy R. Lippard, “On and Off the Map.” The Lure of the Local: Senses of Place in a
Multicentered Society, The New Press, New York, 1997
Trevor Paglen, “Experimental Geography: From Cultural Production to the Production of
Space.” Experimental Geography: Radical Approaches to Landscape, Cartography, and
Urbanism, Independent Curators International, 2010
**ONLINE: www.mapsarchive.org
Miwon Kwon, “Itinerant Artists”, “From Site to Community in New Genre Public Art: The
Case of “Culture in Action”, and “The (Un) Sitings of Community.” One Space After Another:
Site Specific Art and Locational Identity pp. 46-55, Ch. 4 & Ch. 5 MIT Press, 2004
Part Two: Culture Class
Martha Rosler, “Culture Class: Art, Creativity, Urbanism, Part II (Selected sections).” E-flux
Journal # 23, March 2011. <http://e-flux.com/journal/view/219>
Martha Rosler, “Culture Class: Art, Creativity, Urbanism, Part III.” E-flux Journal # 25, May
2011. <http://www.e-flux.com/journal/view/231>

See: George Yudice The Expediency of Culture & Martha Rosler’s Culture Class Part I in
Further Reading (not required)
Part Three: Social Practice: Methods and Critique
For a historical framework, see Maria Lind’s A Collaborative Turn in Further Reading (not
required)
Sinziana Ravini, “Rethinking Relational Aesthetics” Neighborhood Secrets: Art as Urban
Processes, Jan Inge Reilstad Ed. Press Publishing, Norway, 2009
Vito Acconci “Leaving Home: Notes on Insertions into the Public, 2000” Situation, Clair
Doherty ed. Whitechapel Gallery and MIT Press, 2009
Claire Bishop, The Social Turn: Collaboration and its Discontents”, Art Forum Feb., 2006

Online: Leisurearts discussion of Bishop’s article and more:
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http://leisurearts.blogspot.com/2006/05/grant-kester-artforum-claire-bishop.html
Joe Scanlan, “Traffic Control: Joe Scanlan on Social Space and Relational Aesthetics”, Art
Forum, Summer 2005.
Line Kjaer, “The Garden and the Junk Playground: Self-organization and Art as Social
Practice.” SOUP – Sun Over Urban Planen Marie Bruun Yde, Ed. Danish Arts Foundation,
2007

Further Reading (not required):
Martha Rosler, “Culture Class: Art, Creativity, Urbanism, Part I.” E-flux Journal # 21,
December 2012. < http://www.e-flux.com/journal/view/190>
George Yudice, “The Expediency of Culture” The Expediency of Culture, Duke University
Press, 2003
Sue Halpern, “The Mayor of Rust” The New York Times Magazine, 02/13/2011
Maria Lind, “The Collaborative Turn” Taking the Matter into Common Hands: On
Contemporary Art and Collaborative Practices, Johanna Billing, Lars Nilsson and Maria Lind,
Eds. Black Dog Publishing, 2007

Bild: Points of View, elevutställningen på Stadslaboratoriet

VERK AV STUDENTERNA/POINTS OF VIEW
Eric Andersson, Göteborg, Arkitektur Chalmers Göteborg
Irina Anufrieva, Stockholm, BA i ekonomi och handel vid universitetet i Minsk,
koreografi och butoh-dans Vitryssland
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Simone Bailey, San Fransisco, MFA och MA CCA
Chuyia Chia, Göteborg, C Art II Konsthögskolan Valand
Vita Dumchyute, Moskva, Moscow Institute of Contemporary Art
Elizabeth Eicher, San Fransisco, MFA Candidate CCA
Andres Diaz Garcia, BA Fine Arts National University of Colombia
Ben Gottesman, New York, BA Cand Wesleyan University in Conneticut
Anna Gvozdareva, St Petersburg, St Petersburg State Technical University,
Konstskolor
Stephanie Jane Halmos, San Fransisco, MFA CCA
Johan Landgren, Göteborg, Kompositionsprogrammet Musikhögskolan Göteborg
Alexey Mandych, Moskva, Moscow Institute of Contemporary Art
Magda Mortner, New York, Bard College
Kajsa Nylander, Göteborg, HDK
Hélène Schlumberger, San Fransisco, BFA Boston MFA Candidate CCA
Katya Sivers, Moskva,
Meghan Urback, San Fransisco, MFA Textils CCA
Nathalie Winberg, Göteborg, Konstvetenskap GU samt förberedande konstskola
Here are descriptions of a selection of the projects the students completed during Shaping the
City:
Eric Andersson (mural)
mariestad is on its way. the city must grow. find a new identity. be placed on a map. be
reshaped. like so many other cities. we have seen it before. but in this struggle it sometimes
seems like they forget that the city is not just houses and buildings that preferably should be
placed close to the water. it is not a brand. it is people. who all share their lives in one small
area. people who will be shaped by this city and their community in their own life and struggle.
a struggle for something better. something that, like in a hamster wheel, is sometimes hard to
see what it is. my mural is based on that issue. i took inspiration from the people in the city and
my design was influenced by some magazines i saw in the central station building that showed
perfect images of how people should be and look like.

Ira Anufrieva
Matsushima
Video work, 4.24 min. Filming by Katya Sivers
Katya Sivers and I made a video work based on a Japanese poem by Basho devoted to an
archipelago in northern Japan called Matsushima. Different people read the poem thinking of a
place that they love; they will as well choose a place where they want to be filmed. I intend to
create a portrait of a landscape; this will be a mixture of landscapes visible and invisible that
will create another one which we will see by watching the film. I would like to dedicate this
work to Matsushima because it was affected by the earthquake and tsunami that took place in
Japan this spring.
Three performances in Mariestad:
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Wash it out - Performance, ca 20 min. (opening)
Tribute to women who were once in pain and were alone at that time - Performance, 4 hours.
Sat on sunken rooftop, sculpture by Andres Diaz Garcia’s Flooded sculpture in the middle of
the river.

Chia Chu Yia
A thread of red between us
People and place, human connection. A mapping project where I meet different people in
different places. I thread these meetings. I have a roll of red woolen thread and I intend to using
the entire roll by meeting people and making red flowers from place to place. I started this
process in Mexico, Italy, France and now in Mariestad. I move around the city, meet people and
offer them a handmade flower made from this red thread. For the exhibit on July 21, I
completed a durational performance in the gallery, sitting in a corner, making many red flowers
and forming a line of narration. It was a form of storytelling. I wrote conversation quotations
from my memory of my meetings with people on a slip of paper, and attached these to the redthread flower, and pined it on the wall based on the route I traveled to collect these
conversations. Visitors were invited to add a flower and statement to the wall map. Next to the
threaded map, are videos showing the process of weaving the flower. One video is of my hands
making the flower with the red thread, the other is without the thread. This represents the trace
of presence and memory, the connection with the people who have traveled and lived here.
Andres Diaz Garcia
Flooded
I am interested in expressing the human condition and social circumstances that shape the way
our society is adversely constructed. I aim to do this by using elements of our humanity shared
by almost all societies. The house is one of them, and the poetic meanings of what a house
represents to each of us. It is a place that is built of dreams, a place where we grow and begin to
"be." I have done several studies around the symbol of “house/home” that show different facets.
I’ve focused on circumstances of abandoned houses due to political issues, houses in ruins due
to the location, and houses at risk of collapse for social and environmental reasons. In many
cases the images of these houses can symbolize our dreams abandoned or ruined, or our dreams
on the verge of collapse. In Columbia, my country, I see thousands of people who are displaced
for many reasons including torrential rains and floods that destroyed their already appalling
living quarters. It is from these variable representations that I have chosen to make a flooded
home in Mariestad.

Elizabeth Eiche
The Foreigner’s Guide to Becoming a Better Swede
I aim to make a series of pseudo-educational short lessons on "How to become Swedish" taught
by Swedes and residents of Sweden I've met on my trip to Mariestad. I'm conducting short
filming sessions where the individual attempts to teach me, or at least to get me to learn, how to
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do/act/say/experience/become something they perceive to be quintessentially Swedish. These
will be 2-5 minute video shorts. For the exhibition these will be on a single channel loop.
Eventually they might live on the internet, probably on Vimeo, possibly on Youtube.
Anna Gvozdareva
Art is the process and result of making your own ideas and visions into something material, that
other people can consider in the way you want them to. I am a creator of my own life and life
around me. I am not going to change other people but I can show them my own point of view
and the way of how I live and understand the world. I came to Mariestad to get new professional
and social experiences. I got a strong idea of making a big painting on the wall and so I joined
the mural project. My painting shows an image of a girl that is sleeping who is about to wake
up. It says below: Wake Up. That means that the most us live the way we are used to
noconsidering about it. People are not used to taking responsibility for everything that is
happening in their lives, so they don’t control it and don’t change it. Like as in a dream. This
picture is telling them about it and asks the viewer to wake up. All the rest is up to the viewer.

Stephanie Jane Halmos and Kajsa Nylander
X Marks the Spot
In this collaborative piece we have written, produced, recorded, and performed a feminist-based
hip-hop song titled “X Marks the Spot”. We then shot [and edited] a music video starring
female volunteers from Mariestad. We asked the women who participated to dress and carry
themselves exactly as they would wish to be viewed in a hip-hop video, our aim being to use
this particularly male-dominated medium as a reclaimed space for a female voice. This medium
is particularly interesting in Mariestad, where the primary expression of popular culture lies in
muscle cars, skateboarding, and Metal, all of which are relatively depicted and controlled by the
men of the small town. The piece will be exhibited at the City Arts Lab in Mariestad, the
opening of which will feature a press release style autograph table where visitors can take away
copies of the song, signed by the artists. There will also be a one-time performance by SHE
Chic and Trofy (Halmos and Nylander, respectively) of the song at the opening of the
exhibition.
Johan Jandgren
Fuck definition. Fuck quality. Fuck ontology. Fuck conceptual beauty. Fuck structure. Fuck
categorization. Fuck exclusivity. Fuck speaking loud to make yourself heard. Fuck fighting.
Fuck wholeness. Fuck coherence.
This is what I want you to know:
It is possible to put on a light blue dress. It is possible to go looking for quiet spaces, public
spaces where the noises of the town are blocked out. Spaces with nice acoustics.
It is possible to sit on a very small chair and play your mandolin. It is possible to sing very, very
softly. To sing songs you like, songs that move your heart. That make you want to move your
lips.
It is possible to be cute. It is possible to be kind. It is possible just to do.
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This is what I tell myself.

Alexey Mandych
Dancing Star
My project is part of the mural project for the wall, which was given to us by the city. I have
always wanted to work in public space and wanted to create a dialogue with people passing by
the wall. My section will look like place for an engineering draft with some words in it about
necessary chaos inside oneself. It will also give permission for others to draw over the painting.
My intention is to create space free of restrictions, borders and bureaucracy, and to challenge
people to dare to draw over, to imply this chaos on the wall. And I want to use permission we
have to draw on the wall and to share it with citizens - to create an oasis of chaos and selfexpression.
Black Star, mixed media in the kunsthalle

Magda Mortner
Since coming to Mariestad, I have come to believe that it is impossible for me to feel like I am a
part of the local community because of difference in language, culture, or perhaps because I am
not here long enough. I would like to use my section of wall to physically insert myself into the
landscape and in doing so take partial ownership of the city. I am interested in how the space
will affect my painting and how in turn my presence will affect the space after I leave
Mariestad. I would also like to paint a figure that can interact with the city and the people. The
mural is located in a central intersection in the city that sees a lot of traffic - cars, trains, and
people. My portrait will look out from the mural and will hopefully become one of the regular
faces people pass on their way into town.
Helene Schlumberger
I will be building an observation/hunting/speech pulpit/hiding platform, made to look like a
hunting tower I came across somewhere close to Mariestad. It will be located in middle of
Mariestad's main square. In conjunction, I'll be presenting a series of photographed objects and
structures I've been collecting since arriving in Mariestad. These are objects and structures that
can be used as stages, observation platforms, bird watching places, hunting towers, soap boxes,
or just places to see better from. These images will be hung on a wall and I will also be making
a take-away poster using these images.
I have been working with raised, flat structures for some time now, and I want the climbable
structure (the platform that will be placed in the square) to bring up many issues: tourism,
hunting, ideas of looking at and being looked at, being seen and seeing, hiding, and places to
speak from. I want to work with all these issues as potential: the final structure will not be a
tourist observation platform, or a hunting platform, or any one specific thing, but a place that
holds all of these potentials, and that can be turned into a specifically functioning object
depending on how it is used. The way it is used will depend on its users.
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The images will deal more directly with my own position as a tourist in Mariestad. I want to
present these images as my collection of sites worth seeing here in town (because of the same
potential I see in the platform I'll be making), and I think the poster will take on a promotional
tone.

Katya Sivers
Atlas of Dreams
This is my first time in Sweden. To get more personal contact with people in Mariestad I asked
them to write down their night dreams that they still remembered.
I've chosen three from fifteen stories I've collected. Being inspired by these dreams I shot three
video with people or places they wrote about. Then I made stills from these video and arranged
them on three lightboxes together with the texts.
Meghan Urback
My interest in researching textile craft in Västra Götaland led me to visit one of the few
remaining wool spinning factories in Sweden, a large regional craft fair, the office of a
handcraft consultant, the studio and home of a textile artist, and two historical museums. Along
the way I have collected a few craft items and local supplies for making work. I will present a
small collection my own craft works, in the form of an altered table set - one table and four
chairs. The table will display a map and history detailing my travels and research in the region.
Nathalie Winberg
Mariestad could a city that listens to its youth and shows great respect for their needs. Mariestad
has to be that city to change the trend of young people leaving the city never to return. The
change started with Graffiti Mariestad 2010, a project which ripple effect created CityArtLab
2011 and a sense of hope and will to change that can now be found in citizens and politicians.
The feeling of being able to shape your city, be a real part of it, could lift Mariestad from a
slumbering city to one that's wide awake and full of creativity. A place where you want to be.
The City Lake Project is a step in the right direction to accomplish this but needs to be
supplemented with projects aimed towards youth and the creative field in order to fulfill its
potential.
Within the framework of the City Lake Project there are plans to build a boardwalk along the
lake with beautiful views, activities and meeting places. I took that idea and re-shaped it into a
Longboardwalk. The skateboard culture is relatively large in Mariestad. Speaking to citizens I
learned that young girls mainly choose to longboard out of the two activities and that these two
groups seldom meet. CityArtLab created a skategroup who's goal is to present a proposal to the
city to build a skate park within the City Lake Project (Sjöstaden). To bring together young
people in Mariestad and to emphasize the young girl's needs in this context, paved longboard
routes are required to be part of the proposal. Hence my project places a longboard walk close to
the considered skate park to create an obvious meeting place for these groups.
Part of the project are a series of pink and blue fluorescent decree signs put up around the city to
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encourage longboarders to demand space and bring attention to the project, as well as
inspirational material in the form of photo montages and mapping of possible routes.
Paint Mariestad! is an interactive sculpture and meeting place that brings forward the image of
an allowing city and works as a meeting place between graffiti artist's, skaters and longboarders
due to its placement in the centre of the harbor area of City Lake Project where the
Longboardwalk meets the skate park. Cast in concrete and approximately 23 feet wide and ten
feet tall, the three dimensional brush stroke is a visual command to take creative action since
everyone's welcome to paint, spray or in other ways alter the sculpture. It's also an object around
which it is possible to create events and it works as the core of the meeting place between the
city's youth and all other citizens. Paint is a word that for me as a painter means simply to create
and that is also what Paint Mariestad! wants to convey.
Included in the project is a model of the sculpture, events to get the model painted, inspirational
material in the form of photo montages as well as a citizen proposal handed over to the city to
implement the sculpture as part of the artwork in the City Lake Project.

(in addition collaboration with Marianne Förars and Annie Larsson,
performance/videowork/installation Washing The Wall)

VAD BEHÖVER MARIESTAD? Synpunkter från allmänheten
Invid kartor målade direkt på väggen på Stadslaboratoriet samlade projektet in
”önskningar”/”drömar” från allmänheten. Den brokiga listan sammanställdes av
labbassistenterna. Det var två delar av Mariestad dels centrum/näset/hamnen och
områden katthavet/strandprommenaden
Teatergrupp!
Gör en pjäs för att locka dit folk till audition!
”Kulturminne”
Kvarnskolan kan kanske användas till konst, teaterstudios etc. för allmänheten,
konstnärer. Där kan hållas utställningar och kurser.
Bygg om fängelset!
Vandrarhem
Hotell
Restaurant
Bostäder i nybygge och ombyggnad
(Detta har vi gjort i Västervik!)
Inexpensive restaurants!
Longboard led! (Finns tex i Karlstad)
Fullt tillgängliga konsthallar/utställningar!
(Tillgängliga även för funktionsnedsatta.)
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Arboritum/Floravandring i stadsparken från Biblioteket!
Mariestad behöver en ny ishall samt ett bättre köpcenter!
En spelhall för både unga och vuxna, helst i centrum!
/Amalia Persson, BF2
Mariestad behöver positiva och engagerade människor som förenar sina krafter för
att gemensamt verka för en bra förändring.
Vi behöver politiker som inser att det är värt att satsa på barns och ungdomars
utbildning. Tänker barn och ungdomar positivt om sin uppväxtstad stannar
de/kommer de tillbaka efter utbildning.
/Jessica Käck-Karlsson
Bredda piren så att man kan ha grillplatser för båtar som kommer, försäljning av
fisk och annat, samt ett fint promenadstråk!
Katthavet
Låg hyra för eko/konst/hantverksföretag, mat och restauranger och
näringsverksamhet
Loppis i Esplanaden
En lekplats med mer naturmaterial, kojor mm gärna i skogsmiljö. Skulle ge en helt
annan känsla än de fina men lite tråkiga lekplatserna vid holmen och hamnen med
"vanliga" lekplats ker och EU-matta.
Ekomarknad/Bondensmarknad ett förslag Tingshuset ett annat på fisktorget även
Karlsholme diskuterades.
Snälla människor som ler!
Företagspark med Biosfär inriktning
Open Mic
Konstutbildning igen på sommaren eller kanske även resten av året!
Mötesplats för ideer, presentationer.
Plats där föreningar kan träffas o där man kan ha utställningar o få inspiration som
företagare i tex vacker miljö som Kvarnen.
Hantverkscafé t.ex. en gång/vecka där man kan mötas och inspireras över
teknikgränserna.
Dels bara kunna sitta ner och göra sitt eget men även ha möjlighet att prova på nya
material och tekniker i workshops.
Exempel på olika hantverk som skulle kunna "befrukta" varandra: sy, sticka, virka,
brodera, nålbinda, tälja, måla, fotografera, göra smycken, pärlplattor, tova....
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Skulle även kunna bli en mötesplats för olika åldersgrupper men med det
gemensamma intresset för hantverk.
Utställning av "vanliga" människor (dvs. ej etablerade konstnärer och
konsthantverkare) som ges en möjlighet att visa upp sina alster och som kan
inspirera andra och på så sätt sprida ringar på vattnet. Kan ju vara helt fritt eller
utifrån ett tema. Kommunens sommarjobbande ungdomar skulle t.ex. kunna vakta
utställningen.
Stor loppis på torget där man kan köpa en plats vid ett bord för nån hundring.
Community gardens/Stadsträdgårdar!
Hälsans stig = Kulturvandring. Gör Hälsans stig roligare med konst! Som
Konstvandringen, en enkel Mp3 baserad presentation
Flytta Turistbyrån till ett lämpligare ställe (hamnen kanske?) och ändra dess
öppettider.
Järnvägsförbindelser från Stockholm, genom Mariestad, till Göteborg och tvärtom.
Fler turister!
Fler arbetstillfällen!
Fler invånare!
Kultur- och konserthus!
Tillgänglighet i strandpromenaden för skateboards o rullstolar
Bättre, större och snyggare utomhusscen än den i stadsparken.
Bondens marknad!
Även vintertid.
Hopptorn vid Ekudden
Bygg inte hus i hamnen
Gör ett fint strövområde
Bygg en frisbeegolfbana
Låt området växa organiskt
Gör den gamla kranen till skulptur i hamnen
(finns ev. hos någon i Götene)
Picknickvänliga gräsytor!

33

RAPPORT - STADSLABORATORIET 34
Grillplatser i City, med bord & bänkar för 10+ pers, längs ån
Hundrastgård
Ljuspromenad längs Tidan, lampor i vassen o sedan bort mot de upplysta träden på
Ekudden
Gör fängelset till konferenscenter för att locka hit människor och företag
(Modell Örebro)
Cykeluthyrning/utlån
Så att bofasta o turister rör på sig upptäcker staden från cykel.
Roddbåtsuthyrning/utlån – Mariestad Sjöstaden där vattnet är del av det offentliga
rummet
Konstskola
Permanent Konsthall tillgänglig för professionell och amatör
Mariestad behöver flera platser där ungdomar kan träffas och umgås, t.ex.
skatepark, grillplatser. Inte bara på Elverket utan på andra ställen.
Mariestad en stad för möten o upplevelser i samklang med kultur o natur
Mariestad behöver fler ungdomar som engagerar sig för staden och mer intressanta
saker för turister och ungdomar att göra under sommaren, men även under resten
av året med./Andrea
Jag tycker att Mariestad borde skaffa mer roliga, intressanta och roliga
upplevelserika platser/saker/byggnader.Turisten ska kunna säga wow, hit vill jag
åka igen. Inte bara säga vattnet är skönt att bada i vid ekuddens camping. Visst
Mariestad ska inte skaffa ett Liseberg, men vi kan hjälpas åt att göra ett mer
upplevelserikt Mariestad som vi en dag kan glädja oss åt. / Michelle 14 år
Mariestad
Kreativa ungdomar som engagerar sig
Mer pengar
Mer saker man kan göra, t.ex roligare lekplatser och sådant.
Lite mer affärer. Satsa mer på sporter t.ex fotboll, innebandy. Mariestad borde få
Max eller Burger king.
Kompisgungor (fler än 3 personer kan sitta i den) på Ekhamraskolans så kallade
skolgård!
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/Caroline, Lisen och Cornelia
En ny silo!
En ny silo för då blir det nog en ny ungdomsplats.
Bygg om fängelset till badhotell.
Mariestad behöver en skatepark.
Bygga ut köpcentret och en park som alla kan göra någonting med. Så vill vi ha en
matkedja någonstans på torget

MSTD KONST oktober 2011
En utställning som drevs som en av Labbgrupperna under Stadslaboratoriet. Detta
möjliggjorde att flera generationer möttes o erfarenhetsutbyte kunde ske det blev
även en mönstring av konstnärer i Mariestad. Utlysning gick ut via hemsidan,
facebook gruppen, Allékonstens nätverk och ABF (största kurs arrangör när det
gäller måleri i Mariestad.) För att få vara med krävdes att konstnären gjorde något
för utställningen som tex vakta eller göra affischen. Övriga bjöds in att vara med i
den öppna salongen, genom att komma förbi med ett eller ett par verk och hänga
upp det i konsthallens inledande del.

Deltagande konstnärer:
Marianne Förars, måleri, grafik, fotografi, installation
Sarah Gullberg, teckning
Hans-Olof Johansson, fotografi
Jessica Karlsson akvarell, fotografi
Elisabeth Larsson oljemåleri, tovat
Björn Nordén, teckning, grafik, skulptur
Asta Norkute, grafik
Aulikki Ravelin, skulptur
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Linda Rickardsson, fotografi
Karl H Schenk, träsnitt, grafik
Anngret Svensson, måleri
Nathalie Winberg, fotografi, installation
Fri salongshängning Kom och häng upp något av dina verk i vår salong från den
1:a oktober.
Curatorer: Anna Viola Hallberg & Marianne Förars

OUTREACH/MEDIA

Facebook mer än 800 som är vän med CityArtLab
Grupper: stadslaboratoriet mstd, cityartlab minsk, mexico-mariestad
twitter.com/mstdkonst
Västra Götaland från invigningen: www.kulturguiden.tv/webbtv/?video=26082198
Konstkonsulenternas blogg, Mina första besök i regionen, 2011-09-23:
http://www.konstkonsulenterna.se/vgregion/blogg
Konstkonsulenterna bildspel:
http://www.konstkonsulenterna.se/vgregion/nyheter/35-konstkonsulenterna/602nytt-bildspel-stadslaboratoriet-i-mariestad
Projektetswebsida: http://www.stadslaboratoriet.se
SPAN/ Social Practices Art Network (SPAN) is an online archive and resource for
individuals, organizations, community groups and institutions that are interested in
new genre arts forms and practices. It is meant to serve as a platform for a variety
of socially engaged art and design practices. Outreach is being conducted to artists,
art communities and colleagues around the globe:
http://www.socialpracticesartnetwork.org/cityartlab-and-anna-viola-hallberg
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Alla publikationer I tidningarna Mariestads Tidningen, Konstvärlden, Zenit,
Även aktualisering via Carolina Falkholt och bla morgon TV i samband med
engagemang hon hade i Stockholm
Separat media lista
2/3-11 Mariestadstidningen - ”Nu planeras nästa konstprojekt”
13/5-11 Mariestadstidningen - ”Världens konstnär har vänt hemåt”
23/5-11 Mariestadstidningen -”Mariestads konsthall finns nu på lagret”
24/5-11 Mariestadstidningen - ” Anna Viola Hallberg nämns i ”Bland Annat” som en kändis i
sin forna hemstad
8/6-11 Mariestadstidningen - ”Sofia vill inspireras stad och folk ”
17/6-11 Mariestadstidningen - ”Konstcruising när ovanlig rondell invigs”
17/6-11 Skaraborgbygden - ”Utforskar staden i laboratorium”
29/6-11 Mariestadstidningen - Pengabrist ändrar Stadslaboratoriets plan”
4/7-11 P4 Skaraborg - ”Konsten flödar i Mariestad”
5/7-11 Mariestadstidningen - ”Mariestads konsthall invigd”
6/7-11Kulturguiden.tv - ”Konsthall Stadslaboratoriet öppnar i Mariestad”
http://www.kulturguiden.tv/webbtv/?video=26082198
7/7-11 Mariestadstidningen - ” Hektisk månad väntar studenter”
12/7-11 Mariestadstidningen -” Muralmålning i Mariestad”
14/7-11 Mariestadstidningen -” Muralmålningen växer fram”
14/7-11 P4 Skaraborg - ”Väggmålningen kom till stan”
Juni-11 Mariestadstidningen Turist – ” Staden under lupp i Laboratoriet”
22/7-11 Mariestadstidningen -” Vernissage av väggmålning”
22/7-11 Mariestadstidningen - ” Vernissage för elevernas konstnärliga arbeten”
29/7-11 Mariestadstidningen - ” Irina Klappar för Vitryssland
13/8-11 SvD - ” Graffitin ska tala till sin betraktare”
17/8-11 Mariestadstidningen -” Kulturprojekt snart till ända”
17/8-11 Mariestadstidningen - ” Stadslaboratoriet mot sitt slut”
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Nr 3 Konstperspektiv, ”Stadslabbande i Mariestad”
21/10, 11 Zenit, Stadslaboratoriet sätter Mariestad pâ kulturkartan
Blogg & Nyhetsbrev
November 2011, Konstkonsulenterna, CityArtLab utforskar staden – från Mariestad till Minsk
http://www.konstkonsulenterna.se/vgregion/intervjuer/639-cityartlab-utforskar-staden-franmariestad-till-minsk

September 2011, Konstkonsulenterna, Mina första besök i regionen
http://www.konstkonsulenterna.se/vgregion/blogg/608-mina-foersta-besoek-i-regionen

September, Konstkonsulenterna, bildspel,
http://www.konstkonsulenterna.se/vgregion/nyheter/35-konstkonsulenterna/602-nytt-bildspelstadslaboratoriet-i-mariestad

Maj, 2011 Konstfrämjandet, Hallberg bloggar om Stadslaboratoriet
http://www.konstframjandet.se

20/8 Evolver, Skatekonst på Stadslab i Mariestad
http://www.evolverskate.se/galleri--event/skatekonst_i_mariestad_

08/9-11 Tracky, Skate konst på Stadslab i Mariestad
http://www.tacky.se/skateboard/article/?id=113681
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SAMARBETSPARTNERS
Vadsbo Museum och Stadsbiblioteket bör listas under samarbetspartners båda var värdefulla
resurser för projektet. Under perioden februari till juni var Vadsbo Museum projektkontor. Där
ifrån gjordes all research och kontaktskapande. Biblioteket kom att ha en mycket hög grad av
närvaro på Konsthallen/Stadslaboratoriet. Här kommer en kort summering från Stadsbiblioteket
och en utvärdering av samarbetet med AME & Arbetsförmedlingen efter ett
avrapporteringsmöte i November 2011. KulturUngdom bemedlade Nathalie Winbergs praktik
då hon även skrev en rapport (hon var student i juli och arbetade i augusti). Betydande för
genomföranet var lån av utrustning från Riksutstälningar, Filmverket och att både ABF och
Studiefrämjandet gick in i projektet. Även Medborgarskolan tillfrågades men hade inte resurs
denna sommmar.

Stadsbiblioteks samarbete med Stadslaboratoriet - Shaping the City 2011
Bildarkivet och Västgötasamlinge -Lokalhistoria i text, film, kartor och bild, är en oersättlig
källa till kunskap och inspiration kring Mariestads historia och framtid som står till
allmänhetens förfogande. Biblioteket bistod med urval, utskrifter och utlån av bilder samt annat
material.
Konsthögskolan Valand - Mottagandet av en internationell grupp unga konstnärer,
huvudlärare m.fl. skapade engagerande möten mellan kursdeltagare och bibliotekets personal,
men även med övriga kommuninvånare. Information och material ställdes till studenternas
förfogande under hela projekttiden. Bibliotekets lokaler användes flitigt som mötesplats och
arbetsplats.
Övrigt -Biblioteket fungerade som ett slags backup under projektets intensivaste tid. Allt från
utlån av bibliotekets packcykel, verktyg och naturligtvis böcker, till informationscentral och
hjälp med utskrifter, kopiering, affischering, mm.

Stadslaboratoriet samarbete med AME & Arbetsförmedlingen
Stadslaboratoriet sysselsatte ca tio personer i olika arbetsmarknadsåtgärder. En stor
grupp var unga personer. Det kan konstateras att överföring av kunskap och rutiner
blir bättre om det parallellt finns en grupp äldre. Det kan gälla allt ifrån frågor
kring hur man arbetar med bemötande, hur man rutinartat förhåller sig på en
arbetsplats samt vikten av att genomföra de uppgifter som man har fått tilldelat sig.
Många har vuxit med sina arbetsuppgifter. Nätverken har varit väldigt viktiga för dem som
arbetat. De har blivit mer aktiva och startat egna projektgrupper. Det är viktigt att förmedla att
man måste vara ledare i sitt eget liv, att bli självständig.
Samtliga parter Arbetsförmedling, AME och kulturförvaltningen upplevde
samarbetet som viktigt men inte oproblematiskt. Viktigt ur den aspekten att
möjligheten är stor att skapa meningsfull sysselsättning i form av erfarenhet,
nätverkverkande och förbättring av självförtroendet. Problematisk utifrån det
perspektivet att projektformen inte har en inarbetad struktur. Den ställer därigenom
höga krav på personerna som arbetar. Vid rekrytering är det därför viktigt med
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tydlig information om vad projektet handlar om och vilka förutsättningar som
gäller. Det är avgörande att Arbetsförmedlingen och AME kommer med tidigt i
planeringsgruppen
Styrkan med projekt är att man har en brett behov, allt ifrån snickare, vaktmästare till personer
som arbetar med information och kommunikation. Vad ska fungera i framtiden?





Tydlig information om projektet. Viktigt att ha sammanhanget och förutsättningarna
klart för sig redan från början. Ett anslag fanns vid entrén men kanske var det inte
tillräckligt stort. Varje besökare erbjöds även personlig guidning.
Viktigt med introduktion för de anställda. Detta underlättas om det finns en och samma
period för detta för samtliga anställda. 2011 skedde detta över flera månader. Där de
flesta kom in under pågående projekt
En arbetsledare och en konstnärligledare. Detta i en och samma person är lite för
mycket då 100% klartecken (och budget stog klart först 16 juni)
Tydliga arbetsuppgifter - alla ska veta vad de ska göra. Detta kräver även att
arbetsledaren vet vem som är på plats och att resurs faktiskt finns.
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ARBETSGRUPPEN LABBET OM PRIOJEKTET
Maria Henriksson, kulturchef, Mariestads Kommun
Stadslaboratoriet gick inledningsvis under arbetsnamnet Tillsammans. Frågan är helt enkelt
hur vi "tillsammans" skapar en framtid?
Medborgardialog diskuteras mycket för närvarande i kommunala sammanhang.
Stadslaboratoriet är en stor medborgardialog under ramen konst där stadens och framtidens
frågor ligger i fokus.
Jag tror att det är viktigt "att göra" och "att genomföra". Jag tror därför mycket på processer.
Stadslaboratoriet är en process som skapar nya kunskaper, möten och erfarenhetsutbyten.
Vi i Mariestad delar gärna med oss av våra erfarenheter eller tar del av andras. Alla som vill är
därför varmt välkomna till Mariestad och Stadslaboratoriet!
Linda Svensson, kultursekreterare, Mariestads Kommun
Ingrid Järnefelt, stadsarkitekt, Mariestads Kommun
Ragnhild Brandstedt, Barn- och ungdomsbibliotekarie, Mariestads Kommun
... om du råkar få en stund över ... vad tänker du om Mariestad? Vad händer med stan? Hur ska
det vara? Hur ska det bli? Det finaste. Det fulaste. Vi som lever i stan formar den, utvecklar
den. Intressant blir det när någonting tar plats och samlar våra krafter - småstadspulsen,
rörelsen under ytan som bryter fram. Stadslaboratoriet är detta någonting, så kom förbi, titta
in, hör av dig, tyck till.
Sofia Guldbrand, Coach, författare & projektutvecklare i Visionsgruppen
Stadslaboratoriet handlar om att se kartbilden mer tydligt, om vart vi är på väg i Mariestad!
Och det handlar om att genom den kartbilden, kunna se vilken roll var och en själva tänker ta
för att föra oss framåt, tillsammans. För att skapa en blomstrande framtid mentalt och fysiskt,
och på så vis äntligen använda den enorma potential som finns här i Mariestad, så kan vi
komma långt framåt när alla bidrar med något - stort som smått. Varmt välkommen till en
spännande sommar i Stadslabbbet.
Björn Norden, Civilekonom & Konstnär
Tänk vad stimulerande, givande och fantastiskt det är att jobba med människor som vill och
vågar, som är positiva och ser möjligheter! Så var det i graffitigruppen 2010 och så är det i år i
labbgruppen. Tänk att engagera sig i satsningar som markerar konstens och kulturens betydelse
för Mariestads utveckling och för att sta´n ska märkas! Och som nu i Stadslaboratoriet visar på
möjligheterna att få med invånarna, inte minst ungdomarna.
Tänk att Mariestad fått en konsthall, som förhoppningsvis också i fortsättningen ska kunna vara
den gränsöverskridande mötesplats, den träffpunkt, som den är i sommar! Där det ständigt
händer något!
Mattias Westelius, arkitekt
Lollo Persson, jobbar med människa & kultur, Studiefrämjandet Skaraborg
Anna Viola Hallberg Arbetsledare/konstnärligledare/ansvarig video
Stadens styrka är inte endast i dess unika byggnader, landmarks och så vidare utan också i
mångfaldsresursen. Att se varandra som en tillgång. Världen krymper men likväl finns många
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outforskade områden på hemma plan. Det finns sociala, kulturella gränser som vi sällan går
över. Stadslaboratoriet spänner över dessa stadens dimensioner; samtid, historia och framtid.
Projektet arbetar i det offentliga rummet mellan staden och dess människor. Det känns lyxigt att
personer har åkt från när och fjärran för att vara med oss i denna process, på kursen Shaping
The City kommer 18 studenter från Belarus, Colombia, Malaysia, Ryssland, Sverige och USA.
Anna Viola Hallberg

PERSONER KNUTNA TILL STADSLABORATORIET






















Labbassistent, Vaktmästare/Entrévärd/Tekniker: Krister Gustavsson (juni-oktober)
Labbassistent, Webb/sociala medier/guide/konstnär: Jessica Karlsson, (mitten av julioktober)
Labbassistent, Inlån/dokumentation/guide: Linda Richardsson (maj-oktober)
Labbassistent, Kb3/guide: Sandra Norrgård (juli)
Labbassistent, Studiecirklar/film/guide: Kristina Johansson (juli-oktober)
Entrévärd/konstnär: Elisabet Larsson (deltid)
Entrévärd: Jayshree Patel (deltid)
Entrévärd/Tekniker: Desta Gabrehiwot (arbetade i några veckor i juli-augusti)
Daphne Leidi Volontär (juli)
Anna Andersson Volontär (juli & augusti)
Lisbeth Andersson, Volontär, juni-sept
Pia Milles, Volontär
Gun Richardson Hallgren, Volontär, juni-okt
Marianne Förars, Curator/Volontär sept/okt
Ebba Henriksson Volontär/Praktikant
Annie Larsson Volontär/Praktikant (juli & augusti 50%)
Eric Andersson Volontär
Tobias Andersson, några dagar i samband med öppningen o i projektet kring de flytande
skulpturerna
Ansvarig Kb3/Medborgarredaktionen: Leif Ahnland (50%, juli)
Fokusområde måleri: Carolina Falkholt (50%,juli)
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UTRYMME
Unga konstnärers behov Konstens roll I Mariestad
Nathalie Winberg K-merkt konst Kultur Ungdom 2011
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Innehåll

Erik och Patrik, två unga graffitikonstnärer som aktivt söker samarbete
med kommunen och ser graffiti från ett annat perspektiv än normalt.
Nathalie Winberg, jakten på praktik, att vara konstnärsassistent
Mattias Westelius, eldsjäl i Mariestad.
Sammanfattande tankar
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Patrik och Erik
Graffitikonstnärer i gymnasieålder
Patrik och Erik är två gymnasieungdomar födda och uppväxta i Mariestad. Deras
konstnärliga bana började med att de på en håltimme i skolan gick ut och snubblade
över ett par sprejburkar i en tågtunnel. Under 2010 var de med i projektet Graffiti
Mariestad, ett av världens största Graffitikonstverk.

Hink (Patrik) och Shec [cheese-e] (Erik) är deras tags, som de beskriver som
humoristiska och intressanta främst tack vare bokstävernas form snarare än vad de
står för.

I början var det coolt, beskriver dem. Att hänga ute på gatan och i princip jobba med
sitt ego. Men med tiden fann de också kärleken till själva måleriet i Graffitin. ”Man
jobbar med bokstäver, färg och form är centralt och man kan fokusera helt på det
om man vill.” Det är också den stora anledningen till att Patrik och Erik vill måla
Graffiti lagligt, kärleken till konstformen. De kände tidigt att om de hade målat
olagligt så hade konsten de producerade blivit reducerat till snabba tags som
förargar människor i motsats till vad de siktar på att skapa, nämligen stora vackra
målningar som får växa fram över tid. ”Innan silon så fanns inte den seriösa
inställningen hos oss, den kom med Graffiti Mariestad 2010.” Graffiti Mariestad,
eller ”Silon” som projektet ofta kallas i folkmun, hjälpte Patrik och Erik att förstå
konstvärlden och konstprojekt lite bättre. De fick möjlighet att nätverka med
närvarande konstnärer och andra graffitiintresserade i staden. Bland annat fick de
träffa en konstnär som kallar sig Dizzy som de hört talas om innan. Han delade med
sig av tekniktips som Patrik och Erik tog till sig av och använde för att bättra på sin
egen teknik och som genast gav resultat.

Jag träffade Patrik och Erik sommaren 2011, när projektet Stadslaboratoriet var i
full gång. De hade inte hört talas om projektet men cyklade förbi lokalen vid
Bantorget och träffade på Carolina Falkholt som stod ute och målade på
muralmålningen (Team Sportia) och kände igen henne från föregående år. De var så
killarna hörde talas om Stadslaboratoriets labbgrupp ”Skategruppen” och deras
planer att försöka få till stånd att en skatepark ska byggas i sjöstaden, eller någon
annanstans i Mariestad, där det skulle finnas lagliga väggar att måla. Patrik och Erik
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engagerade sig. De köpte färg och målade på Elverkets väggar och fotade sedan det
de målat. Killarna engagerade sig sedan i Skategruppen och började arbeta med sina
tags i 3D, för att skapa sina tags som betongskulpturer som fungerar som både konst
och hinder för skejtarna i parken – dessutom som objekt att måla på för den som
vill. När vi pratar om projektet är killarna väldigt engagerade och särskilt Erik lyser
upp när han pratar om det fantastiska i att få lagliga väggar att måla på.
”Då visar man vad man går för när man kan stå där en hel dag och fila på varenda
linje.”

Den ena av killarna berättar om en gång då han åkte fast när han målade på en vägg
som inte var laglig. Han var långt utanför stan på en ödslig, udda plats där han
målade för att det är något han behöver göra för att må bra. Det var då han insåg att
det inte fanns plats för honom att utöva sin konstform. ”Man kan ju inte måla
någonstans.” Patrik och Erik är inte intresserade av skadegörelse eller åverkan, men
säger samtidigt att de får ångest av att inte måla. Att veta att man kan måla skapar
ett lugn och en trygghet som de kan slappna av i när de vet att det finns plats för
kreativt uttryck. I egenskap av målande konstnär frågade jag dem varför de inte
bygger plank eller målar på dukar. Det framkommer att storleken är en av de roliga
aspekterna i att måla på väggar, förutom känslan av deltagande i det offentliga
rummet. ”Det blir helt enkelt inte samma sak.” Det finns en prestige i att måla på
den lagliga väggen. Det måste bli snyggare eftersom du har tid på dig och inte heller
drabbas av pumpande adrenalin i kroppen. Erik och Patrik efterlyser flera olika
lagliga väggar så att alla olika typer av graffitiintresserade får plats. Allt ifrån
barnet, till amatören till den långt utvecklade konstnären.

Det var efter upplevelsen att åka fast för att ha målat på en olaglig vägg som killarna
började undersöka möjligheterna att få en laglig vägg i Mariestad. För flera år
sedan, alltså när de gick på högstadiet, började de därför lämna in ansökningar till
kommunen om att få lagliga platser att måla på. Kommunen har dock gång på gång
gett avslag trots flera års försök från Erik och Patrik. Under processen saknade de
kunskap om hur sådana här ansökningar går till. Dels vilket förarbete som behövdes
göras (skulle de själva hitta lämpliga platser?) men också hur man formulerar en
ansökan och vilken typ av information som måste finnas med. Killarna efterlyser
någon att prata om med sådana här typer av problem, medvetna om att det säkert
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finns någonstans, men utan möjlighet att faktiskt hitta rätt personer. Möjligheten att
eventuellt få en organisation att ställa sig bakom olika ansökningar som ungdomar
gör kanske också skulle kunna öka intresset för kommunerna att faktiskt ta dem på
allvar. Vi resonerar en stund tillsammans och jag tipsar dem om att ringa Kultur
Ungdom nästa gång för att få stöd och råd.

Driftiga som de är är Erik och Patrik nu djupt engagerade i skategruppens process
och har många idéer om hur man får ungdomar att engagera sig i olika projekt. På
Stadslaboratoriet får de lagom mycket vägledning genom gruppledarna som också
lämnar över ansvar i den mån deltagarna klarar av det. ”Man ser hur projektledning
fungerar och lär sig driva en del av dem själva.” Erik har idéer om att göra olika
events på populära platser i staden, t.ex. en graffititräff vid Elverket och att sedan
skriva information om projektet bredvid. Han vill försöka fånga upp nyckelpersoner
som är socialt utåtriktade i ungdomsgrupperna, för att på så sätt sprida den vidare.
Facebookevents som delas av dessa personer har större genomslag än om officiella
sidor delar dem. De har många planer för Mariestad och Stadslaboratoriet har
ingjutit hopp om att någon gång få igenom sin ansökan hos Mariestads kommun för
fler platser att uttrycka sig på. Vi avslutar intervjun och jag berömmer Patrik och
Erik för deras ihärdiga arbete med att lämna in ansökningar till kommunen.
”Man måste vara seriös om man vill komma någonstans”, svarar Erik.
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Assistentliv
Nathalie Winberg arbetar som assistent för Anna Viola Hallberg
Min konstnärsbana började när jag i högstadiet sökte till Schillerska Gymnasiet och
det estetiska programmet med inriktning Bild och Form. Jag har alltid haft en
speciell kärlek till måleri och under gymnasietiden blev jag allt mer säker på att det
var konstnär jag ville arbeta som. Jag sökte mig vidare till förberedande konstskolor.

Efter tre år på Göteborgs Konstskola där jag studerat måleri och konstnärlig
idégestaltning kände jag att jag ville åt mer praktik. Konstnärlig idégestaltning är en
utbildning som gett mig mycket förståelse för hur jag kan driva projekt och arbeta
konstnärligt med ateljé och ett måleriintresse, på ett sätt som fungerar i praktiken.
Med en utställning inplanerad efter ett väldigt nervöst och trevande samtal med en
gallerist, kände jag att jag behövde hjälp med just praktiken – hur GÖR man?
Ateljésamtal i all ära, men behovet av att få lära mig hur man praktiskt arbetar som
konstnär, curator, projektledare och så vidare, var störst just nu. Jag behövde någon
som orkade släpa med mig och låta mig se på, testa på och känna på hur det är i
verkligheten. Trots att många som arbetar på förberedande konstskolor är
yrkesverksamma konstnärer så är det sällan eleverna får veta hur det går ihop rent
praktiskt. Hur fungerar ekonomin, hur kombineras det med ett annat jobb, hur ser de
till att få någonting vettigt gjort på den enda dagen de har i ateljén? Frågorna är
många, men det är väldigt svårt att få svar. Det är som att alla utbildningar riktar in
sig på att man ska gå på konsthögskola efteråt och att man i princip inte ska tänka på
sin livssituation förrän man gått ut där.

När jag gick ut konstnärlig idégestaltning hade jag målat i tre år och också läst
konst- och bildvetenskap vid universitetet i ett år. Under den här tiden hade jag mött
museipedagoger, skribenter för Paletten, verksamma konstnärer inom måleri, grafik,
video och performance och curatorer. Min önskan att studera vid en konsthögskola
fanns och finns fortfarande, men jag hade insett att jag faktiskt inte ville studera hur
länge som helst och att det inte heller var en absolut nödvändighet för mig. Men
framförallt insåg jag att det jag sökte mest av allt just nu inte gick att få på till
exempel Valand. Jag ville som sagt veta hur man gör, inte enbart djupdyka i
konstteori och ägna mig åt planlöst skapande. Jag är en praktiskt lagd person och jag
ville testa på olika typer av konstnärsroller. Kanske måste man inte alltid stå enbart i
49

RAPPORT - STADSLABORATORIET 50

ateljé och sedan ställa ut på galleri?

På Göteborgs Konstskola mötte jag en gästlärare, Anna Viola Hallberg, som jag
lärde känna litet och när sommaren och slutet på min utbildning närmade sig talade
vi om möjligheten för mig att få arbeta som hennes assistent. Hallberg är född och
uppväxt i Mariestad och arbetar som konstnär, curator och processledare. Hon
arbetar bland annat med foto och video.

När Hallberg och jag väl kommit överens om att det vore en bra idé för mig att vara
assistent åt henne började jakten på finansiering. Jag hade naturligtvis egna
sparpengar men eftersom jobbet innebar heltid och dessutom i Mariestad fanns det
ingen möjlighet för mig att sommarjobba på det extrajobb jag har under terminerna.
Jag tänkte att det måste finnas stipendier för liknande ändamål och började leta efter
allt som kunde tänkas passa in på mig. Jag hittade och sökte ett antal olika
stipendier, men märkte snart att det var hopplöst. Stipendier delas helt enkelt inte ut
för den här typen av ändamål – kruxet var att jag naturligtvis skulle ha
levnadsomkostnader under perioden och att det då antingen av skatteskäl eller av
princip inte delades ut några pengar. För mig som har lägenhet i Göteborg där jag
också bor med min sambo var situationen ganska omöjlig, eftersom jag inte kunde
säga upp min lägenhet, inte heller hyra ut den i andrahand eftersom min sambo bor
där också samt att den är för dyr för henne att betala för själv. Det blev alltså
omöjligt, insåg jag, att beviljas stipendium för att arbeta som konstnärsassistent. Det
enda stipendium med detta ändamål som jag faktiskt fann hade kriteriet att sökande
redan ska ha genomfört utbildning vid konsthögskola. För mig verkade det konstigt
att det inte fanns liknande stipendier för de som antingen inte vill eller kan gå
konsthögskola, eller för de som är intresserade av att vara yrkesverksamma i högre
grad redan före eller under studietiden. Ett av de stipendier jag sökte var Otto och
Charlotte Mannheimers, där beskrivningen jag tog till mig ser ut så här:

”befrämja reformer på skolundervisningens område, även som stödja
verksamhet till befordran av kultur och konst samt därjämte att medels
stipendier bidraga till personers utbildning eller fortkomst i yrke eller
verksamhet”.
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Jämte beskrivningen av Charlotte Mannheimer som egen konstutövare verkade
stipendiet vara som gjort för att söka. Men trots att ett syfte var att bidraga till
personers utbildning eller fortkomst i yrke eller verksamhet – alla tre beskrivningar
något som ingick i min roll som konstnärsassistent – så delades inte heller det
stipendiet ut till min typ av ansökan.

Tillslut lyckades jag efter många om och men att skrapa ihop tillräckligt med pengar
för att kunna åka iväg till Mariestad, dels genom Kultur Ungdom och det faktum att
jag kunde läsa Konsthögskolan Valands sommarkurs om tio högskolepoäng vilket
gav mig en del studiemedel, samt att jag under tiden jag var där kunde utföra detta
arbete åt K-merkt konst.
Konsthögskolan Valand höll som sagt under sommaren 2011 en kurs i Mariestad
kallad Shaping the City. Kursen var en del av Stadslaboratoriet, ett projekt där Anna
Viola Hallberg bland annat arbetade som curator för konsthallen som blev labbets
bas. Stadslaboratoriet och konsthallen fungerade som en social skulptur, där
utforskandet av Mariestads identitet i dåtid, nutid och framtid stått i centrum. Målet
med kursen var att få utomståendes perspektiv på staden. Många olika projekt
genomfördes och utvärderingen av kursen har visat att den i de flesta aspekter anses
ha varit väldigt lyckad. Kursen i kombination med mitt assistentarbete för Hallberg
var mycket värdefull. Kursen gav mig smakprov på hur det är att gå på
konsthögskola och inblick i vilken typ av akademiska texter man tillägnar sig samt
hur konsthögskolans seminarium och föreläsningar ter sig. Naturligtvis gav den
egna konstnärliga produktionen och mötet med många internationella studenter
också mycket till min egen verksamhet.
Tydligt är dock att min augustimånad som assistent faktiskt gav mig mer – något
som jag inte hade väntat mig när jag påbörjade min sommar i Mariestad.
Förutsättningslöst var ett ledort jag hade när jag åkte iväg och om mina fördomar
drog mig åt något håll så var det nog så att jag trodde att kursen skulle ge mig minst
lika mycket. Så var alltså inte fallet.

Under min assistentmånad fick jag bland annat sitta med i möten med kommunfolk,
leda en labbgrupp (Graffiti Research Lab), jobba i konsthallen, ordna med
utrustning, dokumentera arbetet, göra reklam för konsthallen och så vidare. Att få
51

RAPPORT - STADSLABORATORIET 52

vara med vid möten mellan olika aktörer i Stadslaboratoriet och Mariestads
kommun samt visionsgruppen var extremt värdefullt för mig. Jag har en helt annan
förståelse för hur projekt drivs inom kommunen, varför man driver dem och hur
man fördelar arbetsuppgifter. Det har gett insyn i hur man som konstnär kan arbeta
gentemot kommunen och inkorporera arbetslivet i arbetet. Konstens roll i
småstaden, i det här fallet Mariestad, verkar ha ett helt annat syfte än den har i en
storstad där den ofta är anonym och i bildande syfte eller för nöje eller dylikt. I
småstaden förs en mycket vidare diskussion om hur man kan använda konsten, som
ett rent verktyg för olika syften och ändamål. Man går från teori i praktik i
diskussionen kring konstens värde. Det ligger inte längre inkapslat i en filosofisk
diskussion kring rekreationsvärde. Värdet av konsten i diskussionerna jag suttit med
i har varit självklar. Nästan så självklar att det knappt har behövts diskuteras.
Framförallt är det konstens stora inspirationsmöjlighet och förändringsstyrka som
lyfts fram i Mariestad, där konsten är en del av arbetet att bejaka människors
skaparlusta och deras kreativitet, för att stärka stadens identitet och dess invånare.
För att öka välmåendet och för att använda energin som uppstår som en kraft i
förändring av Mariestads sedan länge illavarslande trend av bland annat minskande
befolkningsmängd och dålig ekonomi.
För mig personligen är detta arbete intressant, då jag många gånger inte känner igen
mig i andra typer av konstnärligt arbete som jag sagt tidigare, där en mer traditionell
konstnärsroll bejakas i vilken man som konstnär helst planlöst ska skapa och
praktiska saker som ekonomi, syfte och målsättning inte får utrymme. Insikten om
att det finns utrymme för mig att jobba mer på ett sätt som passar mig är mycket
värd. Det har också fått mig att inse att konsten i småstaden kan ha en mer intressant
roll än den har i större städer som exempelvis Göteborg. Jag upplever att konstens
roll i småstaden helt enkelt är större och viktigare.

Med stöd av Anna Viola Hallberg ledde jag en av Stadslaboratoriets labbgrupper,
Graffiti Research Lab (GRL). I början var jag med som deltagare, men Hallberg
fasade allt mer in mig i rollen som gruppledare, vilket innebar att jag ledde våra
möten, var drivande projektet som var ett kortare samarbetsprojekt mellan alla som
ville delta vilket skulle resultera i ett konstverk av något slag som kunde visas i
konsthallen och eller på andra ställen. Utgångspunkten var utforskande av graffiti
och olika möjligheter att jobba kring begreppet. Olika alternativ att se på begreppet
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diskuterades och tillslut landade vi i projektioner av olika slag, vi bestämde oss för
att arbeta med video och att screena dessa i offentliga rum. Arbetet med GRL gav
mig erfarenhet av att driva ett kort och mycket intensivt projekt, dessutom i
samarbete med andra, där jag fick ta ett stort ansvar för att driva det framåt och se
till att målet (färdigt verk) uppnåddes. Jag fick erfarenhet av samarbetsprojekt med
okända människor vilket var nytt för mig och jag fick också lära mig söka sponsring
på olika sätt då vi hade ett ganska stort och kostsamt materialbehov. Hallberg var
här ovärderlig som idéspruta och stöttepelare. Jag fick hela tiden kliva ur min
comfort zone för att göra något hon bad mig om, eller som behövde göras för
gruppens skull och samtidigt fanns hon där om jag stötte på patrull, fick slut på idéer
eller behövde veta vilka inom kommunen eller i staden som jag kunde kontakta för
olika ändamål. Bland annat lånade vi en flakcykel av biblioteket, kvittade ut en
projektor från stadshuset, lånade en aktiv högtalare av teatern, en sladd och adapter
av medlemmarna i Visionsgruppen med mera. Arbetet utmynnade slutligen i ett
videoperformanceverk gjort i samarbete med Marianne Förars (konstnär,
Mariestad), Annie Larsson (student, Mariestad) och Nathalie Winberg (konstnär och
student, Göteborg). Verket är ett performance filmat i Mariestad där alla tre
deltagare tvättar en vägg både enskilt och gemensamt. Verket projicerades senare
med hjälp av den mobila projektionsenhet vi byggde ihop av tidigare nämnda delar,
i det offentliga rummet i Mariestad, närmare bestämt på en stor garageport på
Österlånggatan där det sedan länge funnits ett sprejat hakkors. Projektionen
genomfördes under två kvällar under Mariestadskarnevalen, fredag och lördag.
Screeningen av videoverket filmades och också den filmen är en del av verket, som
i sin helhet tar upp en problematisk del av Mariestads identitet och synliggör och
kritiserar den rasism som finns närvarande där.
Förutom de rent praktiska aspekterna i arbetet med GRL som jag redan nämnt, har
det också gett mig ett vidare samarbete med en annan konstnär i regionen som jag
annars aldrig hade haft tillfälle att träffa under dessa former, nämligen Marianne
Förars. Detta har lett mig till att känna att möjligheten att arbeta inom hela Västra
Götalandsregionen är stor och otroligt givande – jag samarbetar gärna med andra
kommuner och framförallt ser jag allt det som ett sådant utbyte ger mycket tydligare
nu. Rent konstnärligt är behållningen av arbetet med GRL också att både jag och
Marianne Förars utvidgat vår praktik till att innehålla både performance och video.
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Tack vare Kultur Ungdom lyckades jag genomföra min månad som assistent. Det
största behovet jag identifierat hos unga konstnärer är det likt mitt eget, att
finansiera olika typer av mindre konventionell utbildning, där till exempel att vara
någons assistent är oerhört viktigt och ger kunskap som teoretisk utbildning helt
enkelt inte kan. Jag möter fler och fler som på olika sätt försöker tillägna sig denna
kunskap på olika sätt, som utställningstekniker som kanske jobbar gratis för
gallerier och som svartarbetande konstnärsassistenter (tyvärr). Jag tror att stipendier
för sådant här arbete, även i kortare perioder, skulle gagna unga konstnärer något
otroligt.

Visionsgruppen
Jag möter Mattias Westelius
Mattias Westelius är arkitekt och bor i Mariestad. Han är född i Stockholm, men
kom till Mariestad när han var sju år gammal. Han kallar sig själv en eldsjäl för
lokal och regional utveckling.

Mattias är med i Visionsgruppen, som tagit fram Mariestad Visions 2030, en vision
med olika punkter som kommunen strävar efter att uppfylla på olika sätt. Punkterna
ramar in samhället genom att stå för olika delar, bland annat rekreation, utbildning
och arbete. Visionsgruppen består av 10-15 personer som av olika anledningar
känner stort engagemang för att skapa ett gott samhälle där invånarna känner att de
kan må bra. Gruppen är utomparlamentarisk, den är alltså en fritt sammansatt grupp
som inte har politiska mandat på något vis. 2008 tog dåvarande kommunchefen
initiativet till att skapa en grupp där näringslivet på ett friare plan skulle få möjlighet
att engagera sig i staden. Företagarna som är med i gruppen får inte representera
sina företag, utan är där i egenskap av engagerade medborgare. Med i gruppen finns
också s.k. senior advicers som bidrar med stor erfarenhet och stora kontaktnät.
Drivkraften är att göra någonting bra för sin egen och sina barns framtid.

Mattias är en kreativ person som anser att kreativitet är en stor kraft som går att
använda för att skapa bra saker. Han anser att näringslivet och kulturen ska förenas
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för att få en styrka i staden. Näringslivet och kulturen står som lika viktiga ben i
samhället för att lyckas få en bra samhällsutveckling, anser han. Mattias arbetar som
arkitekt och har mött många människor som jobbar med design- och
utvecklingsprocesser. Han upplever att drivet bakom dessa företag är ett stort
kulturintresse. Böcker, filmer, konst. ”Kultur handlar om känsloyttringar, det berör
människor.” Skillnaden han kan se är att om man pratar om ekonomiska styrsystem
finns det statistik och en mätbarhet som ofta anses viktigare än vad det är.

Visionsgruppen har rundabordssamtal med politikerna i Mariestad och i regionen
där de ger sin syn på hur det ser ut idag och vad som kan tänkas komma i framtiden.
Eftersom gruppen saknar politiskt mandat så handlar det här om en respekt och ett
intresse – det är upp till politikerna att välja om de vill lyssna eller inte, och vad de
vill ta till sig. Det hela beskrivs som prestigelöst, där den största drivkraften är att
bidra till en positiv samhällsutveckling. Gruppen arbetar regionalt, ”därför att ingen
ort eller plats är isolerad från sin omvärld”.

Vidare är syftet med Visionsgruppen att väcka debatt, vara omvärldsorienterad och
titta på trender runtom i världen. Att skapa förståelse för omvärlden. Den vill också
initiera olika typer av projekt, och var bland annat starkt involverad i Graffiti
Mariestad. Någon kläckte en idé om att måla silon med graffiti efter att ha tänkt på
vilken kraft gatukonsten har. Därefter hölls många fria samtal utan agenda som
resulterade i händelser och aktiviteter som inte alltid var förutbestämda vad de
skulle leda till. Inställningen var helt enkelt att den som kunde tog till orda och sa
”det fixar jag.” Någon tog kontakt med Carolina Falkholt – och på den vägen är det.
Mattias tycker om gruppens sammansättning, som är fri och tillåter sig att finnas lite
utanför konventionerna som vill mäta, planera och se tydliga resultat hela tiden.
”Det är viktigt att engagerade människor får känna sig som fria eldsjälar. Om man
stoppar in dem i en föreningsorganisation så tappar de ofta engagemanget.”

Stadslaboratoriet

Kärnan i gruppen är ganska stabil, men olika aktörer flyter in och ut ur samarbetet
hela tiden beroende på vilka projekt som drivs. Något som är bestämt är att varje
sommar så drivs något konstnärligt eller kulturprojekt under sommaren. Efter
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dokumentationen om människors åsikter om vad som bör eller inte bör finnas i
staden i samband med Graffiti Mariestad, uppstod tanken om Stadslaboratoriet.
Ambitionen är att gå djupare i frågan och att bjuda in omvärlden i samarbete kring
diskussionen om vad vi vill och inte vill ha i staden. Anna Viola Hallberg kom här
in som en person som har nätverksresurserna som krävs för att driva ett sånt här
projekt. Projektet blev en kombination av Annas strukturerade sätt att arbeta,
historien om Graffiti Mariestad, av Carolina Falkholts mer ostrukturerade och
smalare projekt från föregående år. Stadslaboratoriet var tänkt som ett lite lugnare
projekt som kanske är lättare att ta till sig, men som också går djupare in i
stadsidentiteten och engagerar sig mer.
”Allt vi bestämmer behöver inte hända, det handlar inte om att vara flyktig utan
flexibel och se vart världen tar vägen.” Just nu förs ett nätverksarbete för att se vad
som händer nästa år. Frågor bollas mellan alla olika personer och instanser. Det
finns tankar om begrepp som biosphere art och de positiva reaktionerna på
väggmålningen som gjordes har också rört upp tankar om fortsatt arbete med
väggmåleri. Visionsgruppen ställer sig frågor som hur länge kan man jobba fritt?
När måste man börja organisera sig? Det handlar om att hitta balans mellan att sätta
in en formell struktur för att få en ökad drivkraft och att inte kväva processen för
tidigt.

Före Graffiti Mariestad har det alltid funnits stadsfestivaler och evenemang.
Mariestadsbor är vana vid det. Vad man har velat göra i Mariestad är att förlänga
endagsevenemangen till långsiktiga projekt som berör staden under lång tid. Inte
som underhållning, utan för att ge medborgaren känslan av att här vill vi något, vi är
en öppen, fri stad. Mariestad har en oerhört stark idrottsrörelse och på något sätt
kanske man kan använda det jättestarka engagemang som finns inom idrotten till
sådana här projekt också. När det gäller mätbarhet har också en
Graffitiprojektrapport gjorts. Den tog upp hur det startade, vad som hände,
ungdomarnas kraft i drivandet av det, ekonomiska mätningar i form av
publicitetsvärde med mera. Efter att rapporten kom kan man se att resultatet verkar
vara ökat välmående och intresse för staden bland annat, förutom publiciteten som
Mariestad fått. ”Det satte Mariestad på kartan” som många inom kommunen sagt
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flertalet gånger.

Visionsgruppen är ett spännande sätt att inkorporera starka medlemmar av samhället
i en kommun och region, utan att det handlar om pengar eller reklam. Drivkraften
ligger istället i ett intresse för kultur och man ser konst och kultur som ett
grundläggande mänskligt behov. Gränsen mellan näringsliv och kultur suddas ut,
inte för att det handlar om sponsorskap, utan för att det i grunden handlar om
människor. Människor som vill skapa något bra för sig själva och för andra
människor. Personligen tror jag att det är denna drivkraft som gör näringslivets och
privatpersoners engagemang i Mariestad så speciellt – men att den i sig inte är något
unikt för Mariestad – det unika ligger istället i kommunens samarbete med
Visionsgruppen och deras gemensamma intressen för deras samhälles välmående.

Sammanfattande tankar
I arbetet med att kartlägga unga konstnärers behov blev ordet utrymme ett
nyckelord. Erik och Patrik behövde utrymme att måla på och utrymme att få lära sig
om konstvärlden i. Det är små, enkla saker så här i text, men desto större och
svårare i verkligheten. Alla kan inte skaffa sig utrymme hur enkelt som helst, och
ibland krävs det att någon annan avstår lite av sitt för att det ska finnas utrymme
över för andra. När det gällde alla åldrar, från barnen som var med i workshopen då
vi skulle måla skateboards till de tonåringar som skrev lappar och satte in i behovsskulpturen som stod i konsthallen ett tag och hjälpte mig i mitt arbete – så var det
utrymme som var nyckelordet. Barnen fick en lokal i och vid vilken de fick utarbeta
idéer till sin skateboard och sedan måla och spreja på den utanför. Ungdomarna fick
en plats att möta andra som också vill hålla på med skrivprojekt, film eller
skateboarding på olika sätt. Vissa uttryckte att de behövde ateljéer att hyra, andra
behövde mentalt utrymme som samhället kunde ge dem i form av att acceptera
deras val att t.ex. vilja bli designer, eller mentalt utrymme att få vara sig själva på
stan, i vilka konstiga kläder de nu helst ville ha på sig för dagen, utan att få sin
kreativitet skrattad åt eller förminskad på olika sätt. Det kan vara en gymnasieskola
som i likhet med Schillerska i Göteborg står för tolerans och öppenhet, där själva
kulturen i skolan andas dessa begrepp och verkligen infriar dem, men det kan också
bara vara att det finns ett ställe som Stadslaboratoriet där de kan hålla på med sitt
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intresse och vara där i egenskap främst som en person med ett intresse för X (vad
som helst).

Ordet utrymme fortsatte att vara ett ledord, och det handlade inte längre bara om
unga konstnärers behov utan om ett helt samhälles behov. Stadslaboratoriet kan ses
som ett sådant utrymme. Där tankar, idéer och visioner om staden fick plats. Där
befästa fakta om stadens historia fick plats. Där det mest kontroversiella i stadens
historia fick plats med både ris och ros. Där framtiden fick plats, där de engagerade
eldsjälarnas visioner manifesterade sig i en konsthall som på olika sätt tog sig an
Mariestads identitet, dess historia och dess framtid.

Unga konstnärer gagnas av att samhället arbetar med konst och kreativitet på det
sätt som Visionsgruppen i Mariestad gör. Visionsgruppen är ett utrymme i sig, som
tillåts av t.ex. kommunen som respekterar (och ingår) i den. Den arbetar för att
skapa större utrymmen för konsten och kreativiteten i staden, där den också behövs
på de olika sätt som människor vill arbeta med den. Det skapar i sin tur fysiska
utrymmen som t.ex. Stadslaboratoriet som ger plats åt många ungdomar att finnas,
arbeta eller bara få inspiration.

Praktiskt kan jag säga att utrymme är något som behövs, det vore bra med en sån
sak som ateljékollektiv för unga, med stöd av kommunen. Ett fantastiskt projekt
vore KKV for Kids, där verkstäder och arbetsrum och UTRYMME på olika sätt
fanns tillgängligt även för de som inte i sin yrkesroll tänkt kalla sig konstnär.
Visionsgruppens prestigelösa sätt att arbeta tycker jag är en förebild. För det är så,
anser jag, att samhället precis som Mariestad och Visionsgruppen har fattat, behöver
kreativitet och konst i bredare mening än dyra tavlor på ett galleri. Det finns ingen
prestige i att konstnärer försöker hålla på sin roll och nischa in sig i ett hörn där de
har en alldeles speciell typ av kreativitet som inte kan kombineras med designerns,
kommunchefens, dagisbarnets. Tvärtom tror jag att konstnärsyrket skulle gagna på
att kreativitet blev mer ”accepterat” som en viktig egenskap – på det här sättet där
mätbarhet i t.ex. ekonomiska värden inte i första hand är det som är viktigt, därför
att konstens och kreativitetens värde är underförstått redan från början. Det är inte
osynligt, det är självklart.
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Konstens roll i småstaden Mariestad har blivit en förebild som jag tycker att andra
som har möjlighet kan ta efter. Den har också blivit utrymmesskapande och bidrar
till ganska stor del till unga konstnärers behov av utrymme, både fysiskt och
mentalt.
***
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