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2018 var året då Österängens Konsthall gick från ett litet 

gräsrotsinitiativ till en institution att räkna med. Vårt anslag från 

Kulturrådet mer än tredubblades, vi avslutade det ett år långa 

projektet “Transition Studio”, ett ateljéprogram för nyanlända 

konstnärer i samarbete med Sveriges Konstföreningar, och vi 

blev som en av tolv aktörer i hela landet utvalda till Statens 

Konstråds “Lokala konstprojekt” med initiativet “Naturen tar 

över” tillsammans med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna. 

Vi bjöd på ett brett utställningsprogram som spände över såväl 

animation och skulptur till gatukonst och fotografi, med svenska 

och internationella konstnärer. Vår personalstyrka ökade från 1,2 

anställda till två heltidstjänster. 

Vår rullande konsthall skapande magi tillsammans med barnen 

på Österängen hela sommarlovet och vi medverkade på 

seminarium på Moderna Museet i Stockholm. Det har varit en 

fantastisk resa, där vi flera gånger fått gnugga oss i ögonen och 

nypa oss i armen och där det ibland känts som det gått betydligt 

mer än tre år sedan vi stod tomhänta i en orenoverad lokal i 

Österängens centrum.

I perioder har året därför också präglats av en viss växtvärk. 

Från en organisation där “alla gör allt” till en organisation 

där det blivit inte bara möjligt, utan också nödvändigt att 

arbetsfördela uppgifterna. Såväl styrelsemedlemmar, anställda, 

frilansmedarbetare och volontärer har fått ta sig an nya 

arbetsuppgifter för att växa i den snabbt växande kostymen. Nu 

när vi ser tillbaka på året som gått kan vi konstatera att vi är på 

god väg att bygga en hållbar organisation där inga eldsjälar ska 

behöva bränna ut sig, utan istället orka brinna vidare för konsten, 

ett arbete som fortsätter under 2019.

För vi behövs. Konsten behövs. I ett Sverige och ett Europa där 

högerextremismens och populismens vindar blåser starkt, där vi 

ser hur konstnärer, författare och  journalister hotas och förföljs, 

där anslagen till konstinstitutioner stryps, där arenorna för det fria 

ordet riskerar att krympa och där människan är på väg att förgöra 

planeten med ständigt ökande koldioxidutsläpp, krävs motstånd. 

Konsten är i sig en motståndshandling. Den ifrågasätter, den 

utforskar, den är onyttig, den petar på sårskorpor, den tillåter sig 

fördjupning i det politiska, sociala och personliga. Den ställer 

frågor och öppnar upp för samtal.

Österängens Konsthall vill vara en sådan plats, där alla samtal 

är möjliga och tillåtna. Därför värnar vi vår frihet och vårt 

oberoende. Därför släpar vi fortfarande lastpallar och skurar 

golv. Vi vill leva upp till de högt ställda förväntningarna som 

våra medlemmar och vår publik har på oss, men vi vill heller inte 

bli en fyrkantig koloss. Vi vill fortsätta vara nära vår publik, ha 

örat mot marken och fortsätta adressera de frågor som är viktiga 

här och nu.

Vi tror också att det som skulle kunna ses som svagheter i 

andras ögon, är vår styrka. Under året har diskussionerna om en 

“centralt placerad konsthall” i Jönköping varit intensiva.

Betyder det att vi befinner oss i periferin?

Det känns inte så.

Johanna Linder

Verksamhetschef

Från uppstickare till institution



Utställningar 2018
Under 2018 visades sammanlagt nio utställningar på Österängens Konsthall. 
Experimenterandet och normbrytande har varit ett genomgående tema. Vad är 
konst? Vem får skapa konst och kalla sig konstnär och vilka personer har tillträde 
till konsthallar och gallerier? Under året har vi öppnat konsthallen och inlett 
samarbeten med olika typer av konstnärer och konstskapare  - från de nyanlända 
konstnärerna i projektet “Transition Studio” till de 103 medverkande i den öppna 
salongen “Vilka jävla amatörer!”

Vi har också fått flera exempel på där det personliga verkligen blir politiskt - i 
Angelica Elliotts finstämda porträtt av sin nyfunna hembygd i Rågsved och i 
Anton Wiraeus och Ossian Thelanders anarkistiska intervention “Utsikter från 
Österängen” - som lämpligt nog under några veckor i september fick dela utrymmet 
med valsedlar och röstningsbås, då 1 330 personer förtidsröstade i konsthallen. 



Två råttor avbryter städningen på en snabbmatskedja genom att 

börja steppa och dansa med sina golvmoppar. En ensam storspigg 

söker sällskap på ett lågbudgethotell utmed en motorvägsled. 

Niki Lindroth von Bahr berättar moderna, melankoliska fabler 

där djuren får ta plats i en verklighet inte olik vår egen.  I den 

fjorton minuter långa musikalen får vi möta ett antal individer 

i ett köpcentrum utmed en motorvägsled, fast i ensamhet och 

monotoni, och deras längtan efter mening och sammanhang. 

Niki Lindroth von Bahr (f.1985) är konstnär och animatör 

och är utbildad på Animationsakademien och Kungliga 

Konsthögskolan i Stockholm samt Nordiska Scenografiskolan 

i Skellefteå. Hennes arbete med filmer i stop-motionteknik har 

rönt stor uppmärksamhet världen över. 

Samma vecka som utställningen “Bördan C” öppnade på 

Österängens Konsthall vann “Min börda” en Guldbagge för 

“Bästa kortfilm” och filmen har idag fått ofattbara 50 svenska 

och internationella prestigefulla priser och utmärkelser.

 I utställningen “Bördan C” på Österängens Konsthall visades  

“Min börda” -  som tog över två och ett halvt år att skapa  - 

tillsammans med de minutiöst detaljerade scenografierna 

från filmen: köpcentret, lågprishotellet, callcentret och 

stormarknaden. I utställningen ingick också en retrospektiv 

med två av Lindroth von Bahrs tidigare filmer: “Tord och Tord” 

(2010) och “Simhall” (2014).

I samband med vernissagen höll utställningens curator Jesper 

O.T Andersson i ett samtal med Niki Lindroth von Bahr.

27 januari — 4 mars 2018.  
Bördan C
Niki Lindroth von Bahr

“Lindroth von Bahr skapar små världar som speglar en vardag 

som vi ser varje dag utan att riktigt lägga märke till. Hon skänker 

dessa världar en spänning, något öppet och flerbottnat.”

 - Johan Fingal, Jönköpings-Posten (29 januari 2018)

Foto: Jorun Jonasson





RÅGSVED

Jag behövde flytta, jag behövde börja om.

Jag flyttade till Rågsved.

Rågsved,

en Stockholmsförort och platsen där jag bor.

Jag flyttade hit för fem år sedan, efter att ha genomgått 

en traumatisk förlust.

Det är här jag började om.

Jag ville lära känna den här platsen och mig själv 

igen.

Under dessa år har jag fotograferat min vardag, mina 

vänner och de människor som bor här.

Jag vill visa upp förorten och genom min personliga 

historia visa vad den betyder för mig och många 

andra idag.

Jag har utvecklat ett starkt band och format en djup 

kärlek till just denna plats.

Här finns det en sorts gemenskap och en ärlighet som 

får mig att känna mig trygg.

Det är mitt hem.

 – Angelica Elliott

16 mar — 15 april 2018.

Rågsved 
Angelica Elliott

Angelica Elliott verkar i samma anda som en rad svenska, 

framgångsrika fotografer som har tagit det dokumentära 

fotografiet i en mer personlig och konstnärlig riktning. Genom 

att arbeta med projekt över lång tid och skapa vänskapsrelationer 

med sina objekt, uppstår en intimitet och autencitet i bilderna – 

vi är där, vi får komma nära.

Angelica Elliott är född i New Jersey, USA, 1989 och hennes 

bilder har bland annat visats på Färgfabriken i Stockholm och 

The Victoria i London. Hon har i flera år assisterat JH Engström 

och Margot Wallards workshop Atelier Smedsby i Paris och 

genom den assisterat fotografer som Anders Petersen och Jim 

Goldberg.

Utställningen invigdes med tal av Bahman Pourjanaki och musik 

av Stella Faith Kyobe.

Under utställningsperioden visades också delar av utställningen 

i konsthallens tillfälliga pop-up på Lantmätargränd i Jönköping.





”Det är någonting med tonen som omedelbart slår an. 

Mitt i den ganska lättsamma visualiteten, genom grälla 

färger och traditionell no-nonsens-svart under någon 

gul detalj, under den där ytan av Robert Rauschenbergs 

”combine paintings” fast gjorda efter dagisreformen, 

finns en ton av uppriktighet, ett oskyddat ansikte som 

utstrålar att det här är gjort för sin egen skull, det här är 

vad som gör det meningsfullt att leva. Men det har inte så 

mycket med konsthistoria att göra, så mitt omnämnande 

av Rauschenberg riskerar att bli missvisande. Istället har 

det med en annan tidsform att göra: fritid. Fritiden är i 

glömska av planering och bakåtgående artikulering, och 

det som görs i den är drivet av kul eller av någonting annat 

som gör någonting värt att göra för sin egen skull. Därav 

draget av pyssel – som ändå inte är så påfallande här som 

det ibland kan vara i Roger von Reybekiels konst! Kanske 

är det som förvånar mig mest att allting ser så avslutat 

ut. Det andas inte fritid, snarare då dötid som Emil i 

Lönnebergas alla trägubbar i sitt skydds- och fängelserum. 

Det vi känner igen som fritid är kanske bara den lyckliga 

dötiden. ”

– Lars-Erik Hjertström Lappalainen

Roger von Reybekiel (f. 1981) är en Stockholmsbaserad konstnär, 

vars individuella och kollaborativa praktik utforskar artificiella 

distinktioner mellan konst, liv och det vardagliga. von Reybekiel 

har de senaste åren genomfört utställningar, evenemang och 

publikationer som undersöker konstnärliga processer, samarbete 

och improvisation, samt hur skapandeprocesser förhåller sig till 

skrivande och den digitala utvecklingen. Tidigare utställningar 

och projekt inkluderar bland annat Moderna Museet, 

Stockholm; Index – The Swedish Contemporary Art Foundation, 

Stockholm; Baltic Art Center, Visby; Virserums Konsthall, 

Virserum; Skånes Konstförening, Malmö; Studio17, Stavanger; 

Entrée Visningsrom, Bergen; och NCCA – National Centre for 

Contemporary Arts, Moskva.

“Det är märkligt att von Reybekiels abstrakta konst känns så 

fysisk och associationsrik, den blir aldrig torr eller saklig. 

--- Det är sällan jag ser utställningar som ger mig lusten att 

skapa konst, men ”Gul fyrkant i spetsigt rum” gör just det. Dess 

otyglade temperament är smittande och får det nästan att klia i 

fingrarna.” - Sara Arvidsson, Jönköpings-Posten (3 maj 2018)

21 apr — 20 maj 2018. 

Gul fyrkant i spetsigt rum 
Roger von Reybekiel





Fem elever från Fotoskolan Jönköping år 2 visade sin 

examensutställning ”Vad kommer du ihåg?” på Österängens 

konsthall.

Under invigningen modererade Johanna Linder ett artist talk 

om minnen, identitet och förlust med de fem medverkande 

fotograferna.

Utställningen producerades i samarbete med Fotoskolan 

Jönköping som är en del av June Folkhögskola.

25 maj — 24 juni 2018.

Vad kommer du ihåg? 
Elias Petersson /Sanhareib Youkhana / Virginie Hugues / Linnéa Palm / Josefin Persson

“De fem fotografer som medverkar i årets examensutställning 

har haft tid att utveckla sina kunskaper då utbildningen på 

Fotoskolan i Jönköping nyligen har förlängts med ett andra år. 

Det är tydligt att de har lärt sig mycket mer än enbart tekniska 

färdigheter. De har uppenbarligen uppmuntrats att hitta ett eget 

och personligt uttryck och i detta avseende lyckas de mer än väl, 

tycker jag, även om resultatet inte alltid är helt självständigt. Det 

bestående intrycket är att dessa fotografer har något angeläget 

att säga, de vill något med sina bilder. Det har redan kommit 

väldigt långt.”  - Johan Fingal, Jönköpings-Posten (9 juni 2018)





Under sommaren 2018 var konstnärerna Anton Wiraeus och 

Ossian Theselius artists in residence på Österängen. Deras 

arbete var platsspecifikt och utgick från den fysiska miljön 

på Österängen och österängsbornas egna tankar, idéer och 

önskemål.

Ett tillfälligt medborgarkontor upprättades vid den gamla kiosken 

på Polstjärnevägen, dit boende bjöds in till ett antal workshops.

Kiosken har genom åren varit omdebatterad. Den har varit 

uppskattad av många, men av andra sedd som ett “tillhåll” där det 

stökats och skräpats ner. För en tid sedan beslutades att att kiosken 

skulle rivas. Men vad ska ersätta den? Några av förslagen som 

kom upp i sommarens workshops var en klättervägg, lekplats, 

förskola, parkeringsplats, ett spa, en utomhus-swimmingpool, 

en ny kiosk eller ett café med glassbar.

Den konstnärliga processen har berört frågor om samhällets 

organisering på såväl mikro- som makronivå. I en åsiktskorg 

utanför konsthallen kunde förbipasserande svara på frågan 

“Vad skulle du ändra på om du var politiker?” Dessa åsikter, 

insikter och ideér presenterades tillsammans med måleri och 

dokumentation från utomhusworkshopen som genomfördes vid 

kiosken i utställningen ”Utsikter från Österängen”.

Under utställningsperioden fungerade också utställningen som 

förtidsröstningslokal då val till Sveriges riksdag, kommun och 

regioner genomfördes.

I samband med vernissagen hölls ett samtal med de båda 

konstnärerna och Johanna Linder.

18 augusti  — 30 september 2018.

Utsikter från Österängen
Anton Wiraeus & Ossian Theselius

Anton Wiraeus är född 1980 och verksam i Stockholm. Han 

studerade vid konsthögskolan i Helsingfors och har därefter 

jobbat med skapande med olika material och tekniker.  Han 

inspireras av den föränderliga stadsmiljön och människors 

interaktioner med denna. Wiraeus har ett pågående projekt med 

det sociala verket “Konstbastun” där bastubad ombord på en 

släpvagnsbastu har mött många människor och kulturuttryck de 

senaste fem åren.

Ossian Theselius är född 1983 och verksam i Malmö/Stockholm. 

Efter konststudier har han arbetat övervägande med måleri 

och olika muralmåleriprojekt i Sverige och runt om i världen. 

Theselius har genomfört offentliga gestaltningsuppdrag på bl.a. 

Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Han jobbar ofta pedagogiskt 

med workshops för barn och unga och arbetar ofta kollektivt i 

projekt med andra konstnärer vid sidan av sitt egna måleri.



Det ett år långa projektet “Transition Studio” som drevs av 

Österängens Konsthall med stöd av Sveriges Konstföreningar, 

avslutades med en grupputställning på Österängens Konsthall 

med de sju medverkande konstnärerna. Utställningen innehöll 

måleri, skulptur, teckning och installation och invigdes av 

Julia Sandwall, enhetschef för kulturproduktion på Jönköpings 

kommun.

“I den inledande bilden ser man hur en stor mängd människor 

trängs samman i en båt, den är så överfull att flera har fallit i 

vattnet och är på väg att drunkna. Färgerna är mardrömslika 

och går i flammande blått och rött. --- Dessa omskakande 

erfarenheter, som Saleh målar och många andra invandrare har 

varit med om, måste uppmärksammas och får på inga villkor 

negligeras eller glömmas bort. Denna utställning handlar om 

just detta.” - Sara Arvidsson, Jönköpings-Posten, 19 oktober 

2018.

6 oktober — 21 oktober 2018. 

Hopp & Existens 
Zartasch Chaudhry / Maggie Elkhouri / Grace Haddad / Ahmed Jalal /Hussein Maari 
/ Faeda Saleh / Shiva Shahdin



I en serie av stämningsfulla polaroider fångade den polska 

konstnären Natalia Jazdzewska en tidlös bild av Jönköping. 

Natalia arbetar i många olika medium och intresserar sig även 

för att förankra sina verk historiskt genom att använda sig av 

fotografiska arkiv från den plats hon verkar i.

Natalia Jazdzewska är konstnär och fotograf från Polen och 

var artist in residence i Smedbyn i Huskvarna under oktober 

månad 2018 Utställningen UNWALLED visades i Studio 476 

på Österängens Konsthall. 

11 oktober — 27 oktober 2018.

Unwalled
Natalia Jazdzweska





I kristen tradition dras en skarp gräns mellan människa och djur. 

Människan ses som en rationell varelse med förmåga att tänka 

abstrakt, planera, göra moraliska avväganden med mera, medan 

djuren förstås som driftstyrda varelser.

Aktuell forskning visar dock att det finns all anledning att 

ifrågasätta tanken på en absolut skiljelinje. Vi styrs också av 

hormoner och reagerar förutsägbart på vissa stimuli. Beteenden 

som vi har betraktat som specifikt mänskliga hittar man hos 

flera djurarter, till exempel förväntan, osjälviskt agerande, 

låtsaslek etc. Det finns fler och fler belägg för att vissa djurarter 

är överlägsna människor även i förståelse av just människor. 

Hundars förmåga att läsa av mänskliga tillstånd uppmärksammas 

bland annat i terapisammanhang.

Katarina Vallbo iscensätte på Österängens Konsthall en 

installation med starkt betydelsebärande signaler, som inte är 

tolkningsbara för vår art. Som besökare försattes vi i en situation 

där våra sinnen och förmågor var otillräckliga - som en slags 

skogspromenad med ett destillat av våra brister, där fågelkvitter 

och barrskogslukt saknades.

Katarina Vallbo (f. 1963) är yrkesverksam konstnär och bosatt i 

Hullaryd på det småländska höglandet.

27 oktober — 25 november 2018. 
Om djur
 Katarina Vallbo

“Verket ”Markeringar” är som en beatdikt. Det leder in i 

Katarina Vallbos sätt att leka med språk och föremål.  Jag dras 

in i ett sätt att tala, att säga sanningen som ibland låter som ett 

barns röst som säger: såhär är det – fladdermöss navigerar efter 

lufttäthet.

Vägledd av denna röst börjar mitt sätt att förstå en berättelse att 

svaja: andra arter är lika olika varandra som människan är olik 

”djuren”, en art.” - Jan Matsson





“En amatör, av franskans “amateur”  – ursprungligen 

från latinets verb “amare”, som substantiv amator, 

”en som älskar” –  är en person som ägnar sig åt en 

verksamhet av eget intresse utan att ha den som yrke 

– motsatsen till professionell.Gränsen kan definieras 

antingen genom utbildnings- och erfarenhetsnivå, 

eller genom inkomstnivå.” – Wikipedia

8 december 2018 — 13 januar 2019.  
Vilka jävla amatörer!

I årets salong, “Vilka jävla amatörer!” ville Österängens 

Konsthall –  förutom att öppna dörrarna för alla konstskapare 

oavsett meriter – undersöka frågor om vad som är fint och fult, 

bra och dåligt, folkligt eller elitistiskt. Därför saknade även detta 

år vår salong en jury. Ingen bedömde eller rangordnade konsten 

– det blev helt upp till besökaren. Alla var välkomna att delta, 

amatörer, såväl som professionella och alla som befinner sig i 

gränslandet däremellan.

Det blev en utställning med 241 verk av 103 konstnärer som 

invigdes med tal av kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie 

Nilsson .

Producent: Jannie Sidenvik

Konstnärlig rådgivare: Mattias Åkeson

Tack till VOX Hotel, IKEA Torsvik, Kulturverkstaden och 

Skådebanan.



Transition Studio
Hur är det att komma som konstnär till Sverige från ett annat 

land? Hur etablerar man sig på konstscenen i ett land där 

man kanske saknar nätverk? Måste man anpassa sig till den 

västerländska konstsynen - eller är det vi som behöver bredda 

vår syn på konst?

I projektet “Transition Studio” har sju konstnärer mötts. De 

kommer från olika länder men har två saker gemensamt: en stark 

vilja att uttrycka sig med sin konst och upplevelsen av att befinna 

sig i ett nytt land, på många sätt väsensskild från den plats man 

kom ifrån. 

Transition Studio inleddes med ett Open Call i december 2017 

och i februari 2018 kunde de sju konstnärerna flytta in i ateljén 

i Smedbyn i Huskvarna. Under året som gått har de inte bara 

haft tillgång till en ateljéplats, utan också fått tillgång till ett 

skräddarsytt utbildningsprogram som gett en inblick i den 

svenska konstvärlden. Hur verkar man som konstnär i Sverige 

och vilka lokala möjligheter finns det? Hur förmedlar man sitt 

konstnärskap i text och bild? Genom projektet har konstnärerna 

fått personliga möten och  kontakter på kommun, region, 

förenings- och näringsliv. 

Två utställningar har genomförts - en Open Studio i Smeden 

i Huskvarna och en på konstfestivalen FlotART i tyskland. 

Projektet avslutades med en grupputställning på Österängens 

Konsthall. 

Omställningen från ett liv i Pakistan, Irak, Iran och Syrien till 

Sverige kan vara svår, något som  alla konstnärer i projektet 

upplevt. Under året har vi lärt känna varandra och varandras 

historier. I såväl individuell som gemensam handledning har 

konstnärerna för ett möjlighet att reflektera över och fördjupa 

sitt bildspråk.

Något som alla uttryckt under projektet är en framtidstro inför 

sina nya liv och de nya möjligheterna. Det speglades inte minst 

i projektets avslutande utställning, “Hopp & Existens” som 

baserades på konstnärernas nuvarande arbeten och kollektiva 

erfarenheter. Utställningen andades en förhoppning om nya 

möjligheter, friheter och utmaningar och verken i utställningen 

speglar ett nytt liv, en ny verklighet.  

Fatima Alani    Marcus Gyllborg

Projektledare

Projekt
Under  2018 har Österängens 
Konsthall avslutat ett projekt: 
Transition Studio, som inleddes 
under 2017, och påbörjat ett annat 
“Naturen tar över” som beräknas 
pågå till och med hösten 2020.

Foto: Marcus Appelberg



“Innan jag kom till Sverige i slutet av 2014 arbetade jag som 

lärare och studerade konst. Jag hade flera olika utställningar 

i Aleppo och Damaskus. Sedan jag kom till Sverige har jag 

ställt ut flera gånger och också arbetat med en väggmålning i 

Huskvarna.

I början av mitt nya liv i Sverige var det svårt för mig att arbeta 

med konst. Jag försökte lära känna svenska konstnärer för att 

lära mig hur saker fungerar här och  hur man ser på konst. 

Projektet var den bästa lösningen på dessa svårigheter. Det var 

bästa vägen att lära känna andra konstnärer i Sverige. Och inte 

minst att få en ateljéplats där jag kunde arbeta med min konst.”

 - Hussein Maari. Född 1978 i Syrien. Bosatt i Jönköping.

Transition Studio drevs av Österängens Konsthall med stöd av 

Sveriges Konstföreningars riksomfattande projekt “Konsten 

att mötas”, Svenska Postkodstiftelsen, Husqvarna FF, Projekt 

Huskvarna Söder, NY Collective, ABF och KRO.

Tack till Helena Imland Blom och Marcus Appelberg.





Naturen tar över
Pressmeddelande 2018-09-14:

Österängens Konsthall i Jönköping har beviljats 1 

127 000 kronor från Statens Konstråd för projektet 

“Naturen tar över”. Projektet ska genomföras i 

samarbete med bland andra Biosfärområdet Östra 

Vätterbranterna och ska resultera i flera offentliga, 

konstnärliga gestaltningar på Österängen.

– Vi är otroligt glada över beslutet och ser verkligen 

fram emot att arbeta med konst i så här stor skala, 

säger Johanna Linder, verksamhetschef Österängens 

Konsthall.

Sedan Österängens Konsthall öppnade 2015 har ambitionen 

varit att spränga den “vita box” som en konsthall är och på olika 

sätt ta sig ut i bostadsområdet. Flera projekt har genomförts 

tillsammans med olika konstnärer, som till exempel “Monument” 

2017 och nu senast “Utsikter från Österängen”. Båda har varit 

framgångsrika, men av tillfällig natur. Med projektet “Naturen 

tar över” är tanken att projektet ska resultera i både permanenta, 

semi-permanenta och tillfälliga verk på Österängen.

– Synen på konst i det offentliga rummet har förändrats. Förr 

uppförde man en bronsskulptur som skulle stå i hundra år, idag 

är det offentliga rummet mer föränderligt och då är det naturligt 

att konsten också är det, säger Johanna Linder, som ser projektet 

som ett led i visionen om en hel konstpark på Österängen.

Statens Konstråd har i sin urvalsprocess premierat projekt som 

har kunnat förena konstnärlig kvalitet med lokal förankring och 

nyskapande. I Österängens Konsthalls fall innebär det bland 

annat att man valt att samarbeta med Biosfärområdet Östra 

Vätterbranterna. Österängen är område med stora grönytor 

mellan huskropparna – men det är samtidigt en “monokultur” 

i form av gräsmattor och icke-blommande träd och buskar. Här 

finns en enorm potential för en ökad biologisk mångfald. Vad 

händer om man låter naturen ta över?

Genom att sammanföra två kompetenser – den hos ett antal 

professionella svenska och internationella konstnärer och den 

som finns i Biosfärområdet Östra Vätterbranterna om biologisk 

mångfald, hoppas Österängens Konsthall på en rad spännande 

konstupplevelser.

Utöver den dryga miljonen från Statens Konstråd stöds projektet 

också av det kommunala bostadsbolaget Vätterhem.

Uppdatering om projektet

2018-11-11: Jesper O.T Andersson anlitas som projektledare.

2018-12-07: Uppstartsträff för samtliga tolv utvalda projekt i 

Statens Konstråds “Lokala Konstprojekt” i Göteborg.

2019-02 : Ett  Open call till professionella konstnärer om att 

medverka i projektet annonseras på Konstpool och Österängens 

Konsthalls webbsida.



Verksamhet för barn & unga
KONSTiga Söndagar

I stort sett varje söndag är vår verkstad öppen för alla barn. 

Tillsammans med våra konstpedagoger, Karin Johansson och 

Maggie Elkhouri får barn i alla åldrar upptäcka sin ege kreativitet, 

testa nya tekniker och lära sig mer om konst.

KONSTiga Söndagar är alltid gratis, för både deltagande och 

material - en viktig förutsättning för att alla barn ska känna sig 

välkomna.

Stort tack till Vätterhem för det viktiga stödet till vår 

barnverksamhet!

Skapande Skola
Under våren 2018 genomfördes tretton kreativa workshops på 
Österängens Konsthall i Jönköping inom ramen för Skapande 
Skola, på uppdrag av Kulturskolan i Jönköping.
Eleverna som deltog var från årskurserna två, fyra, fem, sex, sju 
och nio.

Workshoparna hade tema “Tyck till - tryck till!” och eleverna 
fick prova teknikerna högtryck, genomtryck och maskering och 
i slutet av workshopen fick varje elev trycka en t-shirt eller en 
tygkasse som de sedan fick ta med sig hem.

Workshopen leddes av konstnären Karin Johansdotter, konstnär 
från Jönköping. Totalt deltog 175 elever från fem olika skolor 
vid tretton olika tillfällen. 



5—6 april. 

KONSTigt påsklov
I två workshops för barn undersökte vi tillsammans med den 
amerikanska gästkonstnären Emily Gui hur stort ett mönster kan 
bli och lärde oss att göra egna textiltryck.
I samarbete med Jönköpings kommun.

25 juni — 10 augusti. 

Sommarhäng 
För andra året i rad arrangerades “Sommaräng” på Österängen 

av Österängens Konsthall. Ledare Karin Johansdotter, Astrid 

Lagerqvist och Maggie Elkhouri. Verksamheten bedrevs i den 

manskapsbod som Österängens Konsthall äger och som stod 

uppställd på gräsmattan utanför Birkagården.

Efter succén med den “rullande konsthallen” sommaren 2017 

utökades antalet veckor med från fyra veckor till sju. Den 

nymålade, nu gula trailern bemannades fyra dagar i veckan 

av 2-3 pedagoger samt två sommarferiepraktikanter. Denna 

sommar arbetade vi mycket med naturliga material: lera, stenar, 

trä. Vi hade flera större och mindre odlingar där vi odlade örter, 

paprika, tomater, smultron och bönor.

Sommarens hetta blev en utmaning - ett flertal olika 

solskyddskonstruktioner och mycket vattenlek blev räddningen!

Efter avslutningsfesten i augusti kunde vi konstatera att det blivit 

ännu en magisk sommar med över 800 besök av glada killar och 

tjejer som fått en meningsfull sysselsättning på sommarlovet och 

många nya vänner. Trailern har blivit en viktig samlingsplats 

för barnen i området. Vi tror att placeringen, regelbundenheten 

och tillgängligheten är helt avgörande här. Det är i övervägande 

majoritet barn från Österängen som söker sig till verksamheten. 

Sommarhänget blir en plats dit man alltid kan gå, där man kan 

träffa kompisar, där det finns vuxna att prata med och dessutom 

något nytt och roligt att göra varje dag. 

Sommarhänget genomfördes i samarbete med Jönköpings 

kommun. Tack också till Vätterhem för vatten och pallkragar!

29 oktober — 2 november. 

KONSTigt Höstlov

I verkstaden på Österängens Konsthall kunde alla barn mellan 6 

och 16 år utforska olika konstmaterial med Karin Johansdotter 

och Astrid Lagerqvist i fyra olika workshops under höstlovet. 

Det blev en mycket lyckad och uppskattad vecka där barn 

och vuxna från olika delar av kommunen möttes, var kreativa 

tillsammans och lärde sig av varandra. I konsthallen pågick 

samtidigt utställningen “Om djur” av Katarina Vallbo som sågs 

och uppskattades av många barn och vuxna. 

Workshoparna hade tema akvarell, ull och marmorering och 

avslutades med att vi tillsammans skapade ett färgsprakande 

höstträd.

 “Det blev en väldigt rolig vecka. Dock kom många barn som var 

yngre än 6 år men vi lyckades anpassa övningarna så att alla 

kunde vara med på sina villkor.” Karin Johansdotter

“Nöjda barn.” - Lärare
“Bra ledare som hade en bra struktur.” - Lärare

Utvärderingen från lärarna stämmer väl överens med våra egna 
erfarenheter från våren: våra workshops mottogs mycket väl av 
lärare och elever, vi kunde möta varje elev, oavsett ålder eller 
förutsättningar på den nivå hen befunnit sig på, eleverna fick pro-
va nya tekniker och material och upplägget fungerade mycket 
bra. 



Varje torsdag 
Språkkafé

Under 2018 utvecklades vårt språkkafé, vi nådde fler och nya 

grupper och började satsa mer på språkträning och läxhjälp. Varje 

torsdag träffas runt 20 personer, nya såväl som gamla svenskar.

I samarbete med ABF Jönköping.

17 februari

Orka!  
Ett samskapat konstnärligt ordningsbrott 
med Ruben Wätte

Den ordning som råder, inom oss själva såväl som i vår omvärld, 

har många problem och mycket lidande att svara för. Den kan 

vara orättvis och göra oss både ofria och olyckliga, men den ger 

oss också en upplevelse av stabilitet och kontinuitet som ger oss 

en viss tröst och trygghet. Att allt ”är som det är” tycks alltså 

ha både fördelar och nackdelar, men vad händer när ordningen 

störs?

Tillsammans med konstnären Ruben Wätte skapade och 

undersökte vi detta tillstånd genom ett konstnärligt ordningsbrott.

I samarbete med Hyresgästföreningen.

Arrangemang & event



17 mars 

ÖK Pop up

I mars poppade vi upp i city igen.  Under två dagar fanns 

Österängens Konsthall på Lantmätargränd 2 i centrala Jönköping 

med fotoutställning av Angelica Elliott och  och två street art-

workshops för barn.

I samarbete med Jönköping City.

5 april

Hur luften känns mot huden -
Dans och bildkonst i en tvärkonstnärlig 
föreställning av och med Helena Boström 
och Stina Nilsson

En ordlös dialog i realtid, ett möte där en dansare och en 

konstnär kommunicerar genom sina respektive konstformer. Vad 

är det som länkar dem samman? Finns det en rytm, ett flow, en 

stämning eller en känsla där de båda möts och samsas? Finns det 

brytpunkter där ett avstånd skapas? 

Arrangör: Jönköpings kommun. I samarbete med Jönköpings 

Läns museum.

7 april 
Cyano Lab med Emily Gui

I en workshop med den amerikanska gästkonstnären Emily Gui 

lärde vi oss om den alternativa fotografiska processen ‘cyanotype’ 

(soltryck), inklusive dess rika historia och dess traditionella och 

experimentella användningsområden. 

I samarbete med Jönköpings kommun.

19 maj 

ÖK på Park Sounds
Den 19 maj rullade vi in till festivalen Park Sounds i Huskvarna 

Folkets Park med gula trailer! Inne i trailern visades en 

rockfotoutställning med Emelie Aspenberg och utanför kunde 

man trycka sin egen t-shirt och tygkasse.



Österängen Summer Academy

Många har frågat - sommaren 2018 blev det äntligen av - tre 

masterclasses/workshops med fördjupningar i olika tekniker för 

vuxna, under ledning av professionella konstnärer.

25 juni: Blandteknik akvarell/oljepastell med Ove Imland

27 juni: Grafik/högtryck med Helena Imland Blom

14 augusti: Experiment i östasiastiskt tuschmåleri med Jesper 

O.T Andersson

Summer Academy arrangerades stöd av Studiefrämjandet 

Jönköpings Län.

26 augusti

H2O-festivalen

Hundratals glada barn sprang mini-maraton, lyssnade på musik 

och gjorde egna tygkassar, vimplar och pasta-halsband under 

två dagars mycket uppskattade workshops i Knektaparken under 

H2O-festivalen.

I samarbete med Jönköpings kommun.

27 september

Från och med nu -  
eftervalssamtal med Carlos Rojas

I samband med utställningen “Utsikter från Österängen” 

arrangerade Österängens Konsthall ett öppet eftervalssamtal 

med författaren och föreläsaren Carlos Rojas.  Vi var ett 20-tal 

personer som träffades för att tillsammans diskutera principer för 

framtidens politik.



30 september 
Internationella barndagen

Den nystartade föreningen Birkagårdens Folkets hus arrangerade 

stort firande av den internationella barndagen på Birkagården 

tillsammans med en rad organisationer. Österängens Konsthall 

medverkade med en konstworkshop där vi tillsammans med alla 

barn gjorde ett färgsprakande höstträd.

11 oktober 
Nytt jobb i nytt land -  
föreläsning med Ali Alabdallah

Att söka ett nytt jobb som utrikesfödd eller som nyanländ är 

något helt annat än att söka jobb som infödd svensk. Nyanlända 

möter andra och fler utmaningar. Men trots att det finns stora 

svårigheter att hitta rätt i ett nytt land finns det också möjligheter. 

Ali Alabdallah, som själv kom som flykting från Syrien till 

Sverige 2013, föreläste om hur man kan lyckas på den svenska 

arbetsmarknaden i samband med utställningen “Hopp & 

Existens” där flera nyanlända konstnärer medverkade.

I samarbete med ABF Jönköping.

5 december 
Amatörmingel

Några dagar innan årets salong “Vilka jävla amatörer!” öppnade, 

bjöd vi in alla medverkande konstnärer till en mingelkväll på 

VOX Hotel i Jönköping. Utställningens producent Jannie 

Sidenvik presenterade utställningens koncept, Skådebanan 

presenterade sin verksamhet och konstnären Ove Imland höll en 

mycket uppskattad föreläsning och salongens historia för ett 50-

tal besökare.

I samarbete med VOX Hotel.



Föreningen & 
dess medlemmar
Österängens Konsthall hade i slutet 
av 2018 377 registrerade medlemmar 
och är därmed en av Jönköpings största 
kulturföreningar. Ett flertal av våra 
medlemmar är engagerade i konsthallens 
arbete på olika sätt - vill vill på detta 
sätt rikta ett stort tack till er för ert 
engagemang, er insats är ovärderlig!

Styrelse 2018

Radu Harald Dinu - ordförande

Helena Imland Blom - vice ordförande

Maria List Slotte - kassör

Marcus Gyllborg - ledamot

Ann-Kristin Losten - ledamot

Fatima Alani - suppleant

Karin Johansdotter - suppleant

Johanna Linder - adjungerad

Marcus Appelberg - ledamot tom. augusti 2018

Personal

Verksamhetschef: Johanna Linder 

Publikvärd/konstpedagog: Maggie Elkhouri 

Koordinator: Marcus Gyllborg

Under andra halvan av 2018 anställdes Marcus Gyllborg som 

koordinator på konsthallen, vilket innebär att Österängens 

Konsthall nu har 1,9 årstjänster.

Ett antal personer arvoderas därutöver för tillfälliga uppdrag. 

Styrelsen ser ett stort behov av att i framtiden kunna utöka 

antalet tjänster för att möta bland annat de förväntningar på 

kommunikation som konsthallen möter.



Publik

Under 2018 hade Österängens Konsthall hade  7 476 besökare, 

vilket är på ungefär samma nivå som året dessförinnan.

36 procent av våra besökare är kvinnor, 33 procent är män och 

31 procent är under 18 år.

Marknadsföring och genomslag

Trots en blygsam marknadsföringsbudget har genomslaget 

för Österängens Konsthall varit stort under 2018. Projekten 

“Transition Studio” och “Naturen tar över” har rönt stor 

uppmärksamhet, vi har nämnts och deltagit i debatten om 

en eventuell kommunal konsthall och flera av de konstnärer 

som presenteras på Jönköpings-Postens samarbete med 

Konstfrämjandet i “Konstuppslaget” har varit konstnärer som 

ställt ut hos oss.

Antal artiklar och inslag
Jönköpings-Posten: 45

Sveriges Radio Jönköping: 4

Sveriges Television: 2

Följare i sociala medier:

Facebook:                                              1 881 (+302)

Instagram @osterangenskonsthall:        1 244 (+144)

Instagram @ok_kids_konsthall                238 (+67)

Twitter::                                                    378 (+9) 

Utställningar och events marknadsförs, förutom på sociala 

medier, på bland annat CityKoll, jkpg.com samt genom 

affischering och programblad. Konsthallens medlemmar har 

under året fått sex nyhetsbrev samt ett flertal inbjudningar till 

vernissage och event.      



Samarbeten
Österängens Konsthall välkomnar 
samarbeten på lokal, regional, nationell 
och internationell nivå. Några exempel 
på våra samarbetspartners under året:

ABF Jönköping
Birkagårdens Folkets Hus
Biosfärområdet 
Östra Vätterbranterna
Den kollektiva hjärnan
Elmia
Fotoskolan Jönköping
Huskvarna Folkets Park
Hyresgästföreningen
H2o-festivalen 
Integrera Mera
Jönköpings kommun 
Jönköping City
Jönköpings Fria Kulturallians
Jönköpings Läns Museum
Konstfrämjandet 
Region Jönköpings Län
Skådebanan
SmåLit 
Studiefrämjandet Jönköpings Län
Sveriges Konstföreningar
VOX Hotel
Vätterhem



Sponsorer

Vi vill rikta ett stort tack till följande företag som på olika sätt 

stöttat vår verksamhet under året:      

Bidrag

Under 2018 har Österängens Konsthall erhållit 

verksamhetsbidrag/ projektbidrag från:      

                   TACK!

IKEA Torsvik




