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ROPEN SKALLA, SAMTIDSKONST FÖR ALLA!

Vad är samtidskonst?

Jag får frågan ganska ofta. Det är roligt! Jag blir glad 

varje gång någon är nyfiken, intresserad, vill veta mer. 

Samtalet som följer blir ofta spännande. Mitt svar 

brukar för det mesta gå ut på att samtidskonst är den 

konst som på något sätt står i dialog med samhället och 

samhällsförändringarna, och där idéerna, tankarna och 

teorierna bakom verket bestämmer det visuella uttrycket 

- och kanske i viss mån också är överordnad det visuella 

uttrycket.

För oss på Österängens Konsthall har det alltid varit 

självklart att i första hand visa just samtidskonst. 

Samtidskonsten ger oss en möjlighet att samtala om - 

ja, vi kan kalla det “livet stora frågor”. Vad det innebär 

att vara människa. Vad det innebär att vara människa i 

förhållande till sin kropp och sin identitet, som i Sonja 

Nilssons “Visibility is a trap” som vi öppnade med 

i januari 2019. Vad det innebär att vara människa i 

förhållande till naturen, som vi arbetar med i projektet 

“Naturen tar över” tillsammans med Biosfärområdet 

Östra Vätterbranterna och nio konstnärer. 

Årets utställningsprogram har gett oss möjlighet att 

samtala om vitt skilda ämnen: EU-migranternas situation 

i Sverige idag och genom historien, om hur det är att vara 

ung och queer i Jönköping, om abstrakt expressionism, 

om de döda i haven som omger Fort Europa, om unga 

kvinnors plats i det offentliga rummet, om vilka minnen 

som skapas på en flyktingförläggning i Småland på 

1980-talet, om människans behov av att samla och 

sortera, om synen på kvinnors arbete i hemmet. Vi 

känner en enorm ödmjukhet och tacksamhet gentemot 

alla de konstnärer som bjudit in till och möjliggjort dessa 

samtal och till vår publik som deltagit i dem och tillfört 

nya infallsvinklar och perspektiv.

Men, samtidigt som “deltagandepraktiker”,  

“inkludering” och “relationell estetik” används flitigt 

inom samtidskonstvärlden, pågår en annan, oroväckande 

strömning som riskerar att verka exkluderande. Där 

bara den publik som redan är beläst och insatt kan delta 

i samtalet. Där de visuella uttrycken i stort sett raderas 

bort till förmån för de avancerade resonemangen. Där 

de sociala inslagen visas upp som troféer men sällan 

har någon djupare förankring eller påverkan. En 

konstinstitution som är mer angelägen om att få godkänt 

av ett fåtal teoretiker, än att faktiskt vara en del av sitt 

lokalsamhälle och skapa verkliga och hållbara relationer 

i det, står på en mycket ostadig grund, och blir en lätt 

måltavla för de högerpopulistiska krafter som gärna 

avfärdar all samtidskonst som elitistisk och obegriplig.

Vi tror på en samtidskonst för alla. Vi tror också på att se 

på vårt arbete med barn och unga som en lika viktig och 

vital del av vår verksamhet som vårt utställningsprogram. 

Av alltför många institutioner behandlas den barn- och 

ungdomspedagogiska verksamheten med vänsterhanden, 

ett nödvändigt ont som finns där för att tillfredsställa 

bidragsgivarna. För Österängens Konsthall är det precis 

tvärtom. Utan de barn och unga som hela året deltar i, 

och är med och utformar vår verksamhet, vore vi inget. 

Den gula trailern, som på sommaren förvandlas till 

ett kreativt nav för hundratalet barn på Österängen, är 

kanske vårt mest radikala konstprojekt.

Vi är också stolta över att vara en plats som alla som vill 

kan bli en del av. Där kunskaper och engagemang tas 

tillvara, om det så handlar om att bygga en glasmonter 

eller leda ett språkkafé eller bre mackor. Ett stort och 

innerligt tack till alla som varit volontärer under 2019!

Nästa år fyller Österängens Konsthall fem år. Då blir 

det förhoppningsvis fler tillbakablickar och ett försök 

till sammanfattning av allt som hänt sedan vi tog det 

våghalsiga beslutet att öppna en konsthall på Österängen. 

Nu hoppas jag att du ska njuta av vår summering av året 

som gått och att det ska inspirera till att följa med oss på 

den fortsatta resan.

Allt för konsten!

Johanna Linder

Verksamhetschef



SONJA NILSSON / VISABILITY IS A TRAP 

26 januari — 3 mars

UTSTÄLLNINGAR
Sonja Nilssons Visibility is a trap fick världspremiär på Österängens Konsthall i januari 2019. 

Utställningen bestod av en serie sinnrika videoinstallationer, där som man som besökare genom 

att titta in i till synes sönderslagna hål i väggen och där karaktärerna framträdde likt hologram.

Visibility is a trap kretsade kring sociologins begrepp passing; hur en person kan ha förmågan att 

uppfattas som en medlem av en identitetsgrupp eller kategori annan än sitt ursprung.

Utställningen bestod av sex scener där ett antal karaktärer möts och hamnar i samtal, diskussioner, 

gräl och även i en jamsession. Personerna i scenerna är baserade på fall med kända personer som 

alla relaterar till temat. De olika verken i serien behandlar aspekter av anatomin bakom begreppet 

“passing”. Karaktärerna diskuterar bland annat harmlösa lögner, autenticitet, styrkan i övertygelse, 

appropriation, ingen återvändo efter outing, att äga eller inte äga sin historia och att få eller förlora 

privilegier.

Sonja Nilsson (f.1977) är en svensk konstnär bosatt i Tyskland. Karaktäristiskt för hennes arbete 

är att hon i sin gestaltning leker med starkt illusionistiska medel och får filmade personer att 

framträda likt hologram. Vi som betraktare blir ofta konfronterade och aktivt ställda i relation 

till verken. Karaktärerna till denna utställning brukade vara inkluderade och en del av vårt 

gemensamma rum, verket tar sig an och spelar på vår position i rummet och förhållandet till 

personerna i verket.

I samband med utställningen arrangerades ett Artist Talk på VOX Hotel den 24 januari och 

ytterligare ett samtal med Sonja Nilsson och konsthallens Johanna Linder hölls på Österängens 

Konsthall under vernissaget den 27 januari.



Åke Sjöberg (f. 1980) arbetar med att undersöka, och på 

ett pedagogiskt sätt presentera olika former av orättvisor i 

samhället, genom performance, teckning och forskning. Inför 

utställningen på Österängens Konsthall arbetade han med 

att titta närmare på dagens situation med de tiggande EU-

migranter på de svenska gatorna. För att öka sin förståelse 

för mötet mellan den tiggande och den förbipasserande gick 

han in i rollen som den tiggande, för att därför kunna uppleva 

mötet ur dess båda perspektiv.

Den 1 januari 2019 förbjöd Vellinge som första svenska kommun 

tiggeri på ett antal platser i kommunen. I collage serien Black 

Vellinge visualiserades dessa zoner genom att de mörklagts.

Utöver detta presenterade Sjöberg en djupdykning i den 

forskning som finns kring EU-migranter som jobbar på gatorna 

i Skandinavien, liksom ett antal nedslag i Rumäniens historia, 

med fokus på de rumänska romerna. Detta forskningsarbete 

presenterades i utställningen genom video, en läshörna med 

collagehäften och teckningar.

I samband med vernissagen den 16 mars hölls ett artist talk med 

konstnären. 

16 mars — 14 april



PETRA HULTMAN / STANDARD

27 april — 2 juni

Petra Hultman utforskar i sitt arbete förhållandet mellan arbete, tid och värde genom arkivmaterial, 

readymades och installationer, med fokus på kvinnors reproduktiva arbete och kvinnoideal. 

Petra Hultmans farföräldrar var bosatta i Smålandsstenar på det småländska höglandet och 

installationerna i utställningen innehöll arbeten från deras stora hantverksproduktion.

Under vernissaget arrangerades ett panelsamtal om kvinnors reproduktiva arbete mellan konstnären 

Petra Hultman, hemslöjdskonsulent Eva Landén och utställningens curator Jesper O.T Andersson. 

I samband med utställningen arrangerade konsthallen en syjunta i konsthallen. Vid tre tillfällen 

träffades vi och sydde, vävde och broderade tillsammans med workshopledarna Boel Östlund och 

Eva Albrektsson. Syjuntan arrangerades i samarbete med Hemslöjd Region Jönköpings Län.

Petra Hultman är född i Smålandsstenar 1983 men är numera bosatt och verksam i Stockholm. Hon 

tog sin examen från Kungliga Konsthögskolan 2017 och tilldelades Beckers Konstnärsstipendium 

2018. Hon har bland annat visats på Göteborgs Konsthall, Gävle Konstcentrum och Färgfabriken 

i Stockholm.



SUPERFLEX

15 juni — 14 juli

Kwassa Kwassa är en filmbaserad installation av danska 

konstnärstrion SUPERFLEX som skildrar ett båtbygge 

på ön Anjouan i Comoro-skärgården mellan Madagaskar 

och Moçambique. Båtarna som ursprungligen byggdes för 

fiske används för att transportera migranter till grannön 

Mayotte, ett franskt utomeuropeiskt territorium och EUs 

yttersta utpost. Öarna ligger 70 km från varandra – avskilda 

genom en relativt kort men livsfarlig resa som har kostat 

tiotusentals människoliv. Bortom dess symboliska mening 

som farkost för drömmar om ett bättre liv på den andra 

stranden, utgör båten även ett exempel på hårt fysiskt 

arbete, hantverkskunnande och den fysiska passage som 

bär människoliv till säkerhet. Titeln betyder ”en ostadig 

båt” på Comoro-öarnas lokala språk.



Utställningen Kwassa Kwassa genomfördes i samarbete med 

Nya Småland, som är ett interregionalt och internationellt 

samtidskonstprojekt. Det initierades av Kalmar 

konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum och 

Växjö konsthall. Det drivs idag även av Linnéuniversitetet 

och The Glass Factory med stöd av Region Jönköpings län, 

Region Kronoberg och Region Kalmar samt Kulturrådet. 

Nya Smålands ambition är att formulera långsiktiga relationer, 

att experimentera och skapa förutsättningar för kritisk och 

kulturell hållbarhet. Denna idé bygger på att lokalisera och 

jämställa konstaktörer i tre regioner. Oavsett ekonomiska och 

institutionella förutsättningar behandlas de olika aktörerna 

som likvärdiga resurser och kunskapsnoder i att undersöka 

lokala och regionala frågeställningar. Genom att arbeta på 

tvären mellan aktörerna och kombinera lokal kunskap med 

samtidskonst, formgivning och kritiskt tänkande öppnas 

möjligheter att tillsammans undersöka och ompröva det 

politiska, sociala och estetiska landskapet i Småland.

I samband med utställningen arrangerades den 4e juli 

ett samtal om minnen och migration med utställningens 

curator Jonatan Habib Engqvist, regionens bild- och 

formutvecklare Mike Bode och konstnären Juan-Pedro 

Fabra Guemberena.

BESÖKARE & DELTAGARE PÅ ÖSTERÄNGENS KONSTHALL 2019
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I snart tre års tid har konstnären Johanna Billing samarbetat med Mix 
Dancers från Råslätt, Jönköping.

Mix Dancers är en självorganiserad dansgrupp som också driver en 
egen dansskola, Mix Dancers Academy, för unga tjejer och barn. 
Mix Dancers är idag en av de mest aktiva dansgrupperna i Jönköping 
och fungerar som förebilder och mentorer i sitt lokalsamhälle för 
hundratals barn och unga. Dansgruppen och dansskolan drivs helt 
med ideella krafter och utan anpassade eller egna lokaler. Råslätt är 
ritat av arkitekten Lars Stalin och uppfört i stora betongblock mellan 
1967-1972. Stadsdelen är byggd kring ett centrum med skolor, 
idrottsplatser, en kyrka och andra offentliga institutioner och var en 
del av miljonprogrammet. Likt många andra stadsdelar från samma tid 
har man i det offentliga rummet gynnat typiskt manliga aktiviteter och 
utrymme för till exempel dans prioriterades inte i stadsplaneringen.

I videoverket  In Purple, som visades på Österängens Konsthall i juli, 
gestaltas bristen på utrymme i det offentliga rummet för kvinnor och 
tjejer och hur kunskapen och arbetet i gruppen förs vidare, från de äldre 
deltagarna till de yngre. De stora, lila och tunga fönsterglasskivorna 
som dansarna bär på och lämnar över till varandra får symbolisera hur 
stark men också hur skör och sårbar en självorganiserad grupp kan 
vara.

IN PURPLE  

JOHANNA BILLING & MIX DANCERS

18 juli — 21 juli

I samband med utställningen arrangerades 
en dansworkshop för barn och unga på 
Birkagården med Carmen och Emelie från 
Mix Dancers.

Johanna Billing är född 1973 i Jönköping och har egna erfarenheter av att försöka arrangera egna kulturella plattformar i en kommun där utbudet är begränsat. Musiken i koreografin är skapad i samarbete med Neva Deelay.

Producerad av Statens Konstråd inom ramen för regeringssatsningen Konst händer. Samarbetsparter: Mix Dancers och  Jönköpings kommun / Stadsgården.

Stillbild från IN PURPLE



Utställningens titel – Framtiden tillhör dem som tror på 

skönheten i sina drömmar –  är ett citat av Eleanor Roosevelt 

och relaterar till tankar presenterade av science fictionförfattaren 

Samuel R. Delany. I boken Starboard Wine (1984) menar han att 

science fiction som genre, snarare än att handla om framtiden, 

utforskar samtidens potential. Denna idé är ofta närvarande i 

Sam Hultin’s konstnärliga arbete och fungerar som utgångspunkt 

i hens utställning på Österängens konsthall. I utställningen 

visades fyra videoverk gjorda mellan 2012 och 2018.

I utställningen visades också projektet Mitt queera Jönköping 

som är en queer stadsvandring berättad i jag-form, som utifrån 

skrivworkshops och intervjuer med lokala hbtqia+personer 

berättar delar av Jönköpings queera historia. Stadsvandringen är 

ett samarbete mellan Österängens Konsthall och Jönköping Qom 

ut! och genomfördes den 21 augusti under Jönköping Pride. På 

konsthallen visades kartan och audioguiden till vandringen. 

Projektet är producerat med stöd av Jönköpings kommun.

SOM TROR PÅ SKÖNHETEN I SINA 

DRÖMMAR     

FRAMTIDEN TILLHÖR DEM 

SAM HULTIN

17 augusti — 22 september  

  

Sam Hultin (f.1982) gick ut Konstfack 2012 och arbetar med performance och 

video utifrån sitt intresse för queer historieskrivning och idén om konst som förslag 

på möjliga framtider. Hens arbete utforskar ofta kopplingar mellan personliga 

erfarenheter och större politiska och samhälleliga strukturer. Hultins arbete har 

visats såväl i Sverige som internationellt och finns representerat i samlingarna på 

Göteborgs konstmuseum och Malmö konstmuseum.



NINA NORESKÄR /
KURA

5 oktober — 10 november 

Nina Noreskär visades på Österängens Konsthall första 

gången i samlingsutställningen Homecoming Queen 

2017. Två år senare tog hon hela konsthallen i besittning 

med separatutställningen Kura.

Utställningen hade en performativ karaktär där verken 

som visades förhåller sig aktiva framför betraktaren 

genom sin storlek och presentation. Arbetet består 

främst av måleri som lämnat väggen och istället tar plats 

i rummets hela rymd – de kryper på golvet, svingar sig 

mot taket och kröker rummet. I samband med vernissaget 

arrangerades ett samtal mellan Nina Noreskär och 

Johanna Linder, konsthallschef.

Under utställningsperioden gjordes också en mycket 

uppskattad och välbesökt visning av Halina Dyrschkas 

film om Hilma af Klint, Bortom det synliga, mitt i 

utställningen.

Nina Noreskär är född 1989 i Gislaved och är numera 

bosatt och verksam i Stockholm. Hon har bland 

annat ställt ut på Kummelholmen i Stockholm och på 

Vandalorum i samband med att hon tilldelades Sven 

Lundhs stipendium 2019.



Helena I. Blom och Ove Imland visualiserade i årets sista 

utställning, Curiosum olika kulturella avlagringar och 

lämningar. I centrum stod människans behov av att samla, 

sortera och klassificera. Konstnärernas egna samlingar 

av fossiler/mineraler, strandskräp och uppstoppade djur 

tillsammans med vanliga och ovanliga artefakter, bildade 

utgångspunkt för flera olika konstnärliga gestaltningar.

Helena I. Blom utforskar ofta det undermedvetna och 

arketypiska och i den här utställningen har hon arbetat 

med readymades, skulptur, collage och måleri. ”Jag har 

fascinerats av människans inneboende drivkraft att samla 

saker. Redan det lilla barnet samlar pinnar, stenar och 

snäckor som sedan värderas, ordnas och sorteras. Allt för att 

göra världen mer begriplig. Som vuxen kan detta utvecklas 

till en samlarmani och flera verk i utställningen utgår från 

våra egna samlingar och även utifrån tankarna bakom att 

bygga upp ett kuriosakabinett/wunderkammare.”

Ove Imland arbetar i flera olika material och tekniker, 

beroende på idé och uttryck. I huvudsak kretsar hans 

bilder kring teman som kultur och natur, plats och 

identitet. Inspirationen kommer ofta av miljöer, djur och 

objekt. Ove är en flitig besökare på naturhistoriska museer, 

djurparker och akvarier, han intresserar sig särskilt för vårt 

sätt att ordna och visualisera naturen, den nära såväl som 

 
23 november 2019 — 5 januari 2020

den exotiska. ”Till en början handlade mötet med denna 

konstruerade och tillrättalagda natur om ikonografiska 

och fenomenologiska tankegångar, hur vi betraktar och 

upplever konstruerade bilder och förtingligandet av djur 

och natur. Efterhand har också platsen som en visuell 

kontext blivit alltmer mer intressant. Platsen organiserar 

seendet.Vårt sätt att se och uppleva något, påverkas av 

våra förväntningar och vårt förhållningssätt till platsen där 

detta sker”

Helena I. Blom (f.1962) är utbildad vid Konstfack, 

Glasskolan i Orrefors och West Surrey College 

of Art & Design. Hennes verk har visats på bland 

annat Nationalmuseum och CAA i London. 

Ove Imland (f, 1963) är utbildad vid  Konstfack och 

har också studerat konstvetenskap. Han har ställt ut 

på ett flertal konsthallar och gallerier. Ove Imland  

har gjort en rad offentliga utsmyckningar och 

varit jurymedlem för Liljevalchs Vårsalong. Båda 

konstnärerna är bosatta i Gränna.





Varje söndag har vi öppen och gratis workshop 

för alla barn mellan 5-12 år i vår verkstad, där vi 

arbetar med tekniker och material och idéer som 

relaterar till den aktuella utställningen. Pedagoger i 

verkstaden har under 2019 varit Karin Johansdotter 

och Maggie Elkhouri.

Den 8 december hade vi gemensam familjesöndag 

tillsammans med Österängens Bibliotek, med 

barnteater, julpyssel och julmarknad.

Antal workshops under 2019: 37

BARN &  
UNGDOMSVERKSAMHET

KONST-iga
SÖNDAGAR



Under sommaren hade vi totalt 530 besök. Det ger ett 

snitt på 91 barn i veckan eller 18 barn per dag, vilket 

vi är mycket nöjda med. Könsfördelningen bland de 

besökande barnen var mycket jämn. Andelen flickor 

var 52 procent och andelen pojkar 48 procent. 

I år fortsatte vi med ambitionen att använda så många 

naturliga och återvinningsbara material som möjligt 

och fokuserade på textil upcykling. Varje dag erbjöds 

en eller ett par bestämda aktiviteter/material - men 

barnen var själva med och planerade aktiviteter och 

SOMMARHÄNG 2019

För tredje året i rad arrangerades Sommarhäng på 

Österängen av Österängens Konsthall på uppdrag av 

Jönköpings Kommun. Verksamheten varade 2019 i 

fem veckor, med öppet alla vardagar kl. 11.00-15.00.

Ledare på årets Sommarhäng var Karin Johansdotter, 

Jannie Sidenvik och Noel Linder med diverse 

tillfälliga inhoppare från konsthallen och Birkagården. 

Verksamheten bedrevs i den manskapsbod, numera 

arttruck, som Österängens Konsthall äger och som 

stod uppställd på den allmänna grönytan utanför 

fritidsgården Birkagården.

utformade verksamheten bland annat genom att lämna 

konkreta förslag i vår förslagslåda. Dessa bakades in i 

planeringen allt eftersom de dök upp. 

Vi har odlat blommor och grönsaker i krukor och 

pallkragar, byggt insektshotell, färgat ull med 

naturmaterial såsom bönor, blommor och lökskal. 

Vi har tillverkat papperspärlor av sidorna i gamla 

kataloger och vävt individuella och gemensamma 

vävar av gamla textilier. Vi har provat på korsstygn och 

fortsatt med den omtyckta tovningen med ull. Vi har 

experimenterat med olika material och underlag och 

former som collage, oljepastell som löses med vatten, 

graffitti och sprayfärg som får reagera med underlag 

och mycket mer. 

Sommaren har även innehållit en spadag då vi 

bland annat tillverkat egna badbomber och två 

musikveckor där vi tillsammans med Axel Dahlin 

från Österängskyrkan skrivit och spelat in en egen 

Sommarhängslåt. Vi hade en fantastisk dansworkshop 

med dansarna från Mix Dancers i samband med att 

barnen också fick titta på filmen om samma dansare av 

Johanna Billing som visades i konsthallen. 



Vi avslutade med en stor gemensam fest där barnen 

fick möjlighet att visa sina familjer det de skapat under 

sommaren. Under festen visades en utställning av bland 

annat målningar, skulpturer och smycken som barn 

skapat under sommaren. Det fanns även en foto del med 

bilder från de olika aktiviteterna och roliga upptåg vi 

haft. Vi spelade vår egen ”Sommarhängslåt”, åt tårta 

och gick tipspromenad tillsammans. 

Sommarhänget är fortfarande en av de mest givande 

aktiviteter vi haft sedan vi startade Österängens 

Konsthall, och att arbeta återkommande år efter år känns 

viktigt då trailern har blivit en viktig samlingsplats för 

baren i området. Det är framförallt barn från Österängen 

som nås av verksamheten och det känns positivt att 

känna igen så många av dem från föregående år, men 

många av barnen var också nya för oss. 

Vi har blivit stärkta i känslan av att Sommarhäng blir en 

plats dit barnen känner att de alltid kan gå, där man kan 

träffa kompisar, där det finns vuxna som de känner igen 

och kan prata med. Vi har haft några samtal med barn 

som på olika sätt behövt en vuxen att vända sig till som 

har känns extra viktiga. Att det dessutom finns något 

nytt och roligt att göra varje dag är det som lockar nya, 

men vi tror att gemenskapen väger lika tungt.

/Jannie Sidenvik



MURALMÅLNING PÅ ÖXNEHAGA
 - ett sommarlovsprojekt av Österängens Konsthall 

feat. Paul Kuniholm & Fatima Alani

Under våren 2019 fick Österängens Konsthall en 

förfrågan om en aktivitet på Öxnehaga. Idén föddes då 

om att göra en muralmålning tillsammans med barn och 

unga på Öxnehaga.  Österängens Konsthall har tidigare 

uppfört en muralmålning på Birkagården av konstnären 

Carolina Falkholt och flera projekt tillsammans med 

barn och unga. 

Sedan tidigare hade vi kontakt med den amerikanske 

konstnären Paul Kuniholm, sedan hans tid som 

residenskonstnär i Smedbyn i Huskvarna vintern 

2016/2017. Kuniholm har uppfört ett flertal 

muralmålningar i Seattle, många av dem inspirerade av 

hans svenska arv.

I konsthallens nätverk fanns också Fatima Alani, som 

har en lång erfarenhet av deltagande projekt med barn 

och unga och som projektlett flera större muralmålnings/

väggmålningsprojekt i både Jönköping och Landskrona. 

Utöver Jönköpings kommun var Hyresgästföreningen 

samarbetspartner i projektet.

Största utmaningen var att få Jönköpings kommuns 

tillåtelse att måla i/sätta upp målningar i gång-

cykeltunneln i Öxnehaga centrum. Detta löstes dock 

smidigt tack vare kontakt med Filip Zezovski Lind och 

Joel Säll på Jönköpings kommun.

Under våren höll Fatima Alani en workshop med 

barn och unga på Öxnehaga. Utgångspunkten för 

workshopen var 28 skisser som Paul Kuniholm skickat 

från USA - en för varje bokstav i det svenska alfabetet, 

där varje bokstav representeras av ett djur eller en växt 

från den svenska floran/faunan. Gruppen fick bestämma 

vilka av de 28 motiven som skulle användas och vilken 

färgsättning de skulle ha. Gruppen enades om att välja 

ut bilder med bokstäver som tillsammans bildade ordet 

“Öxnehaga”.

Nästa utmaning blev att underlaget i tunneln visade sig 

vara svårt att måla direkt på, då det inte bestod av betong 

utan en stensättning, vilket gör underlaget skrovligt.

Lösningen blev att vi köpte in cementskivor att måla på 

istället. Detta fördyrade projektet något, men vi hittade 

ingen annan tillfredsställande lösning. Paul anlände till 

Sverige två veckor före projektstart och grundmålade 

samtliga skivor samt skissade upp konturer.

Projektet genomfördes under sommarlovets sista vecka, 

efter ett önskemål från Kultur- och Fritidsförvaltningen. 

Det är vår erfarenhet att det bästa sättet att genomföra 

ett sådant här projekt på är att låta verksamheten vara 

öppen för alla och inte kräva att man anmäler sig i 

förväg.

Målningen skedde måndag till fredag eftermiddag, 

utomhus vid tunneln där många människor passerar.

Sammanlagt deltog 144 barn och unga i projektet. 

Några någon enstaka gång, andra flera eller andra dagar. 

Majoriteten av barnen var från Öxnehaga

“The community conceptualized, provided discursive 

input, promoted by social media, newspaper, word-of-

mouth and flyers, moved materiel, sketched, painted, 

used innovative problem solving and created a cultural 

unit which developed skills unique to the task set forth. 

I heard no adverse comments from the Öxnehaga locals, 

nor any negative criticism of the mural project in his 

travels throughout the JKPG area while employed.” - 

Paul Kuniholm

Projektet avslutades med en festlig invigning med tal av 

Österängens Konsthall Johanna Linder, representanter 

från Jönköpings kommun och Hyresgästföreningen och 

självklart alla deltagande barn som bjöds på glass.

Vår förhoppning är att målningarna ska monteras upp i 

gång- och cykelntunneln under våren 2020.

Foton: Fatima Alani



NATUREN TAR ÖVER Naturen tar över är mötet mellan Österängens Konsthall, Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och tio samtidskonstnärer 
med svensk och internationell bakgrund. Projektets ambition är att undersöka Österängen och biosfärområdets biologiska 
och sociala förutsättningar ur ett konstnärligt perspektiv och ska resultera i ett antal offentliga gestaltningar på Österängen. 
Den första uppfördes i september 2019, Katarina Vallbos Mulmholkar - resterande kommer att installeras under våren och 
sommaren 2020.

Naturen tar över är en del av Statens Konstråds landsomfattande Lokala konstprojekt som ska inspirera utvecklingen 
av området offentlig konst och sprida exempel på konstens betydelse för en god livsmiljö. 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.
Projektet tvärkulturella och tvärvetenskapliga inriktning skapar förutsättningar att bli banbrytande inom området “offentlig 
gestaltning” och förstärka Österängens Konsthall som inte bara en lokal och regional, utan även en nationellt angelägen 
konstaktör. 

Under 2019 drog projektet igång på allvar då samtliga medverkande konstnärer bjöds in till en exkursion i Biosfäromådet 
och en “crash course” i biologisk mångfald. Vi åt lunch, drack björksav och vandrade över ängarna på Claes Hellstens gård 
i Ormenäs, plockade ramslök och letade efter landsnäckor i Narbäcks naturreservat och kurade skymning och övernattade 
i den tysta Råbyskogen.  Helgen avslutades med en välbesökt och mycket uppskattad föreläsning i konsthallen av Ola 
Jennersten på temat Randiga djur - om biologisk mångfald i världens och Östra Vätterbranterna. Under hösten har flera 
av konstnärerna återvänt till Österängen och Biosfärområdet för research och workshops tillsammans med boende.

• Oktober 2018 - januari 2019: Konstnärerna anlitas och kontrakteras. P
• Februari 2019: Seminarium och konstnärssamtal på SmåLit. P
• Maj 2019: Seminarium och exkursion med samtliga deltagare och samarbetspartners. P
• Maj - september 2019: Förutsättningar för permanenta och tillfälliga gestaltningar undersöks av konstnärerna i dialog 
med Biosfärområdet, konsthallen och Vätterhem. P
• September 2019: Första gestaltningen uppförs. P
• September 2019: Presentation av de tänka projekten. P
• November 2019: Konsthallens representanter deltog i nätverksträff för Lokala Konstprojekt hos Kultivator, Öland. P 
• April - augusti 2020: Uppförande/genomförande av utvalda gestaltningar.
• September  2020: Invigning och avslutande seminarium.

Projektledare och konstnärlig ledare för Naturen tar över är Jesper O.T Andersson. I styrgruppen ingår Johanna Linder, 
Österängens Konsthall, Petra Hansson och Claes Hellsten, Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, Katarina Vallbo, 
konstnär, Dan Johansson och Maria Carelli Martinsson, Vätterhem samt Filip Zezovski Lindh, Jönköpings kommun.



Den 26 september 2019 invigdes projektets första gestaltning - Katarina 

Vallbos Mulmholkar av landshövding Helena Jonsson till musik av 

folkmusikerna Hanna, Amanda och Alice.

“Tid är något både påtagligt och undflyende. I vår föreställningsvärld brukar tid 

delas upp så att vissa förlopp förstås som cykliska, såsom dygn och årstider.  Vi 

uppfattar naturen som ett kretslopp. Den tid som är vår stund på jorden förstås 

däremot linjärt. Ett liv med en början och ett slut. I en del kulturer uppfattas all tid 

som cirkulär. Oavsett tankestruktur är det enskilda subjektets tid utmätt. Linjen eller 

cirkeln har olika dimensioner beroende på om du är en skalbagge, en människa 

eller en ek. Kanske är det förnimmelsen om olika livsspann som gör att vi känner 

vördnad inför ett gammalt träd?

En fristående, solbelyst gammal ek kan bli mycket omfångsrik och de bildar ofta rika 

livsmiljöer för en mängd olika organismer. När stora träd åldras blir de ihåliga och 

får ett innanmäte av mulm - en slags kompost som är en blandning av vedlevande 

svampar, gnagmjöl efter skalbaggars gnagande, gamla löv, exkrementer från fåglar, 

fladdermöss och insekter. 

I mulmen lever insekternas larver och andra småkryp. Det är en långsam process 

att bilda håligheter genom röta och utveckling av mycelhaltiga miljöer tar tid. Det 

kan dröja mer än 200 år innan en ek börjar bli attraktiv för krävande insektsarter. 

Ihåliga träd är helt nödvändiga för flera typer av skalbaggar och andra småkryp 

men eftersom gamla träd blir alltmer sällsynta, tillhör de här insekterna den 

mest hotade gruppen av djur. Mitt verk handlar om olika cykler - människans och 

naturens. Det går att sitta där och vänta. Vänta in de organismer som har en annan 

livscykel, ett annat perspektiv än det mänskliga.”

/Katarina Vallbo

MULMHOLKAR / KATARINA VALLBO



Helena Boström: 

COMPOGRAFIA

William Alf: 
My Fear Of Eyes

Maria Ericsson: 

Utblick i akvarell

STUDIO

I januari 2019 invigdes Österängens nya 

bibliotek, som ligger vägg i vägg med 

konsthallen. Besökare kan passera mellan de 

båda lokalerna. På en vägg i studierummet 

på biblioteket har konsthallen fått tillgång 

till en 4,76 meter lång väggyta, som vi gjort 

till en friyta. Vem som helst kan boka in sig 

på tvåveckorsperioder för en utställning, en 

intervention eller ett experiment. Utställaren 

ansvarar själv för hängning etc men 

utställningen marknadsförs via konsthallens 

webbsida. Studio476 är ett sätt för att oss 

att inkludera även studenter och  icke-

professionella konstutövare i vår verksamhet 

och verka för en mer inkluderande och öppen 

konstsyn.

STUDIO476 Under 2019 har följande konstnärer ställt ut:
29 januari — 10 februari: Nataniel Fonseca12 februari — 24 februari : Shiva Shahdin26 februari — 10 mars: Janne-Matias Heikkinen

11 mars — 24 mars: Emma Rydholm26 mars — 7 april: William Alf9 april — 21 april: Maria Eriksson23 april — 19 maj: Helena Boström21 maj — 2 juni: Kulturverkstaden14 juni — 1 juli: Nisse Wetterbratt3 september — 15 september: Mervat och Maha Obid
17 september — 29 september: Jönköpings Konstskola
1 oktober — 13 oktober: Therese Ludvigsson15 oktober — 27 oktober: Adnan Omar29 oktober — 10 november: Anna Stavréus12 november — 24 november: Silvana Jancovic

26 november — 8 december: Kjell Rydholm10 december — 29 december: Alexandra Lindahl



SPRÅKKAFÉ
På språkkaféet träffas vi, fikar och läser och pratar svenska tillsammans. Språkkaféet arrangeras i samarbete med 

Österängens Bibliotek samt ABF Jönköping (vår) och NBV Sydost (höst).

ÖVRIGA GENOMFÖRDA ARRANGEMANG

• 21 februari: Volontärträff

• 6 mars: Årsmöte med konstföreläsning av Petra Hultman

• 9 april: Samtal för framtidens politik med Carlos Rojas

• 18 maj: Kreativ workshop och Bandtshirt-loppis på Park 

Soundsfestivalen i Huskvarna Folkets Park

• 13 augusti: Förhandsvisning av Johannes Nyholms 

Koko-di koko-da med efterföljande samtal med regissör och 

skådespelare. I samarbete med Jönköpings Film Festival.

• 31 augusti: Österängsdagen. Kreativa workshops med barn 

på Vätterhems områdesdag.

• 7 september: Råslättsdagen. Kreativa workshops med barn 

på Vätterhems områdesdag.

• 14 september: Citydagen. Kreativa workshops med barn 

på Vätterhems områdesdag.

• 16 -17 oktober: Beckmans School of Design+ Folklab på 

turné. Föreläsningar och workshops, i samarbete med Per 

Brahegymnasiet och Jönköpings Konstskola.

• 23 oktober: Vätterns rättigheter. Föreläsning med Pella 

Thiel och Mariam Carlsson Kanyama från Nätverket 

Naturens rättigheter. I samarbete med ABF och Naturens 

Rättigheter.



DELTAGANDE I KURSER, KONFERENSER & 
CIVILSAMHÄLLE.
 

Under 2019 har konsthallens medarbetare gått 

chefsutbildning, fotoutbildning och deltagit i 

Samtidskonstdagarna. Konsthallens styrelse har 

också genomgått en styrelseutbildning. Konsthallens 

medarbetare sitter med i styrelserna för såväl Skådebanan 

Jönköping samt Sveriges Konstföreningar distrikt 

Jönköpings Län samt i styrgruppen för Jönköpings Fria 

Kulturallians.

Konsthallens verksamhetschef var också en av flera 

internationella gäster inbjudna till konferensen Rehearsing 

Hospitalities i Helsingfors, Finland i september 2019, 

arrangerat av FRAME - Finland Institute for Contemporary 

Art.

VISNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Under 2019 har vi haft studiebesök av ett stort antal 

grupper samt varit inbjudna som föreläsare till ett flertal 

aktörer, till exempel: Rotary, Per Brahegymnasiet, 

Jönköpings Konstskola, Senioruniversitetet, Högskolan 

för Lärande och kommunikation (internationella 

studenter), förortsnätverk i Borås, Nationell konferens för 

estetlärare och Södra Vätterbygdens Folkhögskola.

FÖRENINGEN

Österängens Konsthall har under 2019 fått 53 nya 
medlemmar och har idag 295 betalande medlemmar.
Styrelsen bestod under 2019 av: 

Radu Harald Dinu, ordförande
Helena Imland Blom
Maria List Slotte
Thomas Gyllborg
Jenny Meyer
Karin Johansdotter
Marcus Gyllborg
Johanna Linder (adjungerad)

Österängens Konsthalls  konstnärliga råd är en arbetsgrupp 
som beslutar om konsthallens utställningsprogram. 
Konstnärliga rådet rapporterar till styrelsen och består av:
Johanna Billing, Jesper O.T Andersson. Anna Nero, 
Marcus Gyllborg, Katarina Vallbo och Johanna Linder.

PERSONAL

Johanna Linder, verksamhetschef (heltid)
Marcus Gyllborg, teknisk koordinator (halvtid)
Jannie Sidenvik, kommunikatör & projektledare (halvtid)
Maggie Elkhouri, konstpedagog och publikvärd (halvtid)

VOLONTÄRER

Under 2019 har ett stort antal volontärer engagerat 
sig i föreningens verksamhet, som publikvärdar, 
med utställningsdesign och bygg, i vår barn- och 
ungdomsverksamhet och på en rad andra sätt. Stort tack 

till er alla!



SAMMARBETSPARTNERS UNDER 2019

ABF Jönköpings Län 

Beckmans Designshögskola 

Birkagårdens Folkets Hus

Biosfärområdet Östra Vätterbranterna

Den Kollektiva Hjärnan

Folkets Bio Jönköping

FolkLab

Hemslöjd Region Jönköpings Län 

Huskvarna Folkets Park

Hyresgästföreningen

Jönköping Filmfestival

Jönköpings Fria Kulturallians

Jönköpings Konstskola

Jönköping Qom Ut 

Konstfrämjandet

Naturens Rättigheter 

NBV Sydost

Per Brahe Gymnasiet

Rädda Barnen

Skådebanan Småland 

SmåLit

Sveriges Konstföreningar

VOX Hotel

Österängskyrkan

SPONSORER & BIDRAGSGIVARE
Vi vill rikta ett stort tack till följande företag som på olika 
sätt stöttat vår verksamhet under året.

Under 2019 har Österängens Konsthall erhållit 
verksamhetsbidrag / projektbidrag från:



Fotograf: Marcus Gyllborg där ej annat angivits.

Form: Jannie Sidenvik

På omslaget: Målning skapad av barn under Sommarhäng 2019 

Text: Johanna Linder där ej annat angivits.

© Österängens Konsthall / Fotografer



Österängens Konsthall

Birkagatan 8, 554 65 Jönköping

info@osterangenskonsthall.se

Telefon: 0708 67 21 20

Bankgiro: 892-4623

Orgnr: 802494 -0622

WWW.OSTERANGENSKONSTHALL.SE


