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Konstnärlig 
gestaltning  
i CIK
Arbetet med konsten för Knivsta Centrum 
för idrott och kultur (CIK) startade på allvar 
under våren 2017. Ritningarna för huset och 
dess funktioner började klarna och det stod 
också klart att konstprojektet, med en budget 
på drygt 2,7 miljoner kronor, skulle bli kom-
munens största satsning på konst med bred 
marginal. En bärande tanke för CIK och dess 
utformning var att blanda idrott och kultur 
och därigenom skapa förutsättningar för in-
tressanta krockar, synergier och möten. En 
vision som tidigt formulerades var att du inte 
ska kunna besöka en handbollsmatch på CIK 
utan att notera den starka närvaron av kultur 
i huset och tvärtom, inte kunna besöka ett 
kulturarrangemang utan att känna av att det 
också pågår idrott och träning i huset. 



Processen
Den konstnärliga gestaltningen i CIK har såklart en viktig funktion för att 

uppnå dessa mål. Konstkonsulten Karin Lindh började tillsammans med  

kommunens konstansvarige, arkitekt och projektledning arbetet med att  

identifiera möjliga platser för konsten i CIK. De platser som valdes ut  

beskrevs så här i projektets konstprogram:

 1. TORGET 

Ett konstverk på platsen utanför huset ska signalera vad CIK är och skapa en rumslighet 
på torget. Det är synligt från tåget och från husets alla våningsplan. Det ska göra torget 
till en inbjudande plats att vara på. Ett konstverk här blir en signal, ett riktmärke för den 
som är på väg till anläggningen och en given samlingspunkt för de som väntar framför 
entrén.

 2. LUFTRUMMET

Ett konstverk i luftrummet i foajén är synligt från alla våningsplan samtidigt. Du  
närmar dig konstverket underifrån på din väg upp för trappan, och möter sedan  
konstverket i ögonhöjd på någon av de andra våningarna. Ett konstverk här skapar 
förväntan inför besöket och vakar samtidigt över både idrott och kultur.

 3. GOLVET

Golvet binder ihop hela plan 2 och leder besökarna i olika riktningar genom huset. 
God utblick över golvet erbjuds från entrén till scenkonstlokalen på plan 3 och 4. 
Golvet ska utföras i cementmosaik, så kallad terrazzo. Uppdraget här är att konstnärligt 
gestalta golvet på plan 2 och förse projektet med ritningsunderlag och stenprover.

 4. AKUSTIKVÄGGEN

Foajén fortsätter genom huset och smalnar av till en hall med höga träväggar.  
Varje vägg är ca 600 kvadratmeter och takhöjden är 15 meter. Södra väggen gränsar 
till sporthall A och B. Denna vägg är upplyst av dagsljus från taklanterninen som 
löper längs med hela hallen, vilket skapar ett ljus- och skuggspel. Uppdraget här  
är att gestalta den södra väggen, konstnärligt och akustiskt, genom att utforma en 
relief i plywood.
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Konstbudgeten i projektet fördelades på följande vis. I uppdragen för torget och luft-
rummet ansvarade konstnärerna för samtliga kostnader förknippade med konst verken. 
Uppdragen för golvet och akustikväggen utformades som byggnadsintegrerade konst-
verk. Där bekostades produktion och montering av byggprojektet. Konstnärernas 
budget täckte kostnaderna för deras arbete och arvodet för de konstnärliga verken.

 VAL AV KONSTNÄRER

De fyra gestaltningsuppdragen utlystes på Konstpool och 120 konstnärer ansökte. 
Efter ett noggrant urvalsarbete där de ansökande konstnärerna ställdes mot målen i 
konstprogrammet valdes åtta konstnärer, två per uppdrag, ut för skissuppdrag. Skisspe-
rioden löpte mellan 15 februari och 15 maj 2018 och de färdiga skisserna presentera-
des för en jury bestående av representanter från Knivsta kommun, Kommunfastighe-
ter i Knivsta AB, Norconsult samt konstkonsulten.

Juri Markkula, Cecilia Ömalm, Liva Isakson Lundin och Susanne Vollmer blev efter 
juryns omröstning de valda konstnärerna. En viktig förutsättning redan på förhand var 
att konstverken i foajén, i någon mån, behövde fungera tillsammans. En viss samord-
ning mellan konstnärerna skulle bli nödvändig för att få en fungerande helhet. 
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Halvlek
 CECILIA ÖMALM

På torget, utanför huvudentrén, ligger skulpturen Halvlek. Den består av å ena sidan 
en pensel med färg som långsamt flyter ut i en pöl och å andra sidan en bandyklubba 
som vilar på en bandyboll. Å ena sidan idrott, å andra sidan kultur. Konstverket  
illustrerar på ett tydligt och handgripligt sätt vad Knivsta Centrum för idrott och  
kultur handlar om. Men likt byggnaden förmedlar konstverket också närheten och 
kopplingarna mellan idrott och kultur, och hur viktigt det är att obehindrat kunna 
röra sig mellan dem. Att lägga ner penseln ett tag och i stället plocka upp klubban. 
Verkets titel, Halvlek, är också i sig en referens till blandningen mellan lek och allvar. 
Både i sportens och i kulturens värld. 

Klubban, bollen och penseln är tillverkade av infärgad betong. De är runt 9 meter 
långa och en fortsättning på ett av Cecilia Ömalms konstnärliga spår – uppförstorade 
vardagliga föremål gjutna i betong, en utforskande lek med både skala, materialitet 
och sammanhang. Det har varit särskilt viktigt för konstnären att skulpturen ska in-
bjuda till närkontakt – det är fritt fram att gå, stå, sitta, cykla eller skejta på dem. De 
är också placerade på ett sätt som leder både besökare och förbipasserande tågresenä-
rers blickar mot CIK och husets entré. 

– Jag hoppas såklart att mina skulpturer får bli en del av mångas vardag, att de  
kommer att användas och uppskattas. Redan när jag läste om projektet första gången 
kände jag att det här är något alldeles särskilt, en plats för både idrott och kultur. Det 
har varit ett jätteroligt samarbete med en väldigt positiv känsla i teamet. Allt detta tar 
jag med mig från projektet, säger Cecilia.

Cecilia Ömalm är i grunden fotograf och kanske mest känd för sina storskaliga,  
mörka kollagebilder av historiska rum och situationer, eller för sina blå bilder gjorda 
med cyanotypi – en teknik som historiskt använts flitigt vid kopiering av ritningar 
(blue prints). Arkitekturens ritningar återkommer också i hennes installationer med  
LED-ljus. Till CIK har Cecilia tagit fram ett verk till de slussar som leder in till  
läktaren i scenkonstlokalen. Besökaren träder nu in bredvid lysande egyptiska portvalv 
som tänds i samband med föreställning.

Cecilia Ömalm är född 1974 i Umeå. Hon bor och arbetar i Stockholm och  
är utbildad på International Center of Photography i New York. 

 9



 10



 11



Moves
 LIVA ISAKSON LUNDIN 

Om Knivsta Centrum för idrott och kultur, den fysiska byggnaden, haft en hjärna – hur 
hade den sett ut då? Den frågan ställde sig konstnären Liva Isakson Lundin när hon 
påbörjade skapandet av sitt verk Moves för CIK. Verket består av fem rostfria, 20 meter 
långa stålband som monterats hängande i stålvajrar från taket. Stålbanden kränger 
och svängs runt varandra, runt belysningsarmaturer och ut i olika riktningar i rummet. 
Rummet som sådant är husets foajé – en central mötesplats, inte minst för alla som 
besöker huset som publik.  

Moves illustrerar tankerörelsen, kanske i en kreativ process eller i en atletisk presta-
tion. Fysisk rörelse hos en tränande eller skapande kropp. Förflyttning av information 
eller energi från en person till en annan eller mellan en byggnads olika rum. Det 
tunna, spjärnande och sviktande rostfria stålet är ett centralt material för Liva. I 
CIK leder verkets uttryck och material associationerna till linjer i sportgolv, rytmisk 
gymnastik och dans, taktikgenomgång på en whiteboard-tavla eller dirigentpinnens 
virvlande rörelser. En konstnärlig gestaltning som belyser att idrotten och kulturen på 
denna plats samsas om utrymmet, utmanar och förhoppningsvis ger kraft och inspira-
tion till varandra. Men skulpturen är samtidigt svårfångad och flyktig och sporrar till 
rörelse och förflyttning. Som betraktare kan du röra dig under skulpturen, i höjdled 
och runt och från varje ny vinkel framträder nya böjar, vinklar och rörelser.

– Jag har velat skapa ett verk som inspirerar till rörelse och kreativitet. Skulpturerna 
strömmar i entréns luftrum, de pekar och sträcker sig sig i byggnadens olika riktningar  
och mot möjliga aktiviteter. Målet har varit en lekfull komposition som interagerar 
med platsen. Kikar in i ett kontorsfönster, snör sig runt en lampskena, gör ett djupdyk 
för att se vart trappan leder. Moves vill sippra in med nyfikenhet i varje vrå av verk-
samheten, säger Liva. 

Under tiden för arbetet med Moves (2018–19), har Liva också hunnit med en upp-
märksammad utställning – Hold Sway, på Wetterling Gallery i Stockholm och till-
delats Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendium. Verket på CIK är hennes första 
offentliga gestaltningsuppdrag men hon finns också representerad i Knivsta kommuns 
konstsamling genom verken Svikt nr 4 och Svikt nr 9, bägge placerade i mötesrum-
met Stormhatten på CIK.

– Det här projektet visar hur bra det kan bli när konsten kommer in i ett tidigt skede 
av en process, och får möjlighet att verkligen stämmas in med sin omgivning. Det 
gör mig väldigt glad och peppad att konsten har så mycket självklarhet och utrymme 
i huset. Både i form av storskaliga, byggnadsintegrerade verk och massor av lös konst 
som genom sin placering på CIK blir tillgänglig för många, säger Liva. 

Liva Isakson Lundin är född 1990 i Stockholm. Hon bor och arbetar i Stockholm 
och är utbildad på Kungl. Konsthögskolan.
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Ett användbart foajégolv
 SUSANNE VOLLMER

I en identitetsprocess, vilken som helst, är det förflutna – historien, lika viktig som 
samtiden och framtiden. När berättandet tar fart, och förståelsen för en plats börjar 
nyanseras är det många olika berättelser, traditioner, skrönor, sägner och sanningar 
som glider samman i bilder. Vad som lever och förs vidare är ibland självklart eller 
oundvikligt, andra gånger något som kräver en särskild röst och ett sammanhang för 
att uppfattas. Ett användbart foajégolv är vid första anblick kanske just ett sådant brus 
av berättelser, en blandning av mönster och referenser till generella och specifika 
fenomen inom både kultur och idrott. Curlingbanan och spelplaner, en blockflöjt, 
romerska ringar, handbollsmål och en venetiansk palatslabyrint är alla på olika vis 
referenser till byggnaden CIKs uttalade funktioner och användningsområden. Men 
insprängt i golvet finns också fem Knivsta-berättelser som på olika vis refererar till 
Knivsta i historien, och som på sitt sätt är viktiga för förståelsen av Knivstas identitet 
idag. 

– På första mötet för konstprojektet pratades det om Knivstas identitet och det kom 
önskemål om att lyfta och synliggöra platsen. Och jag visste inte så mycket om Kniv-
sta så jag började leta runt. Vissa av sakerna jag hittade var rent storslagna, som Gus-
taf von Paykull och Mora stenar, Alsikeklövern, Linné och Noors glasäpple. Det var 
fascinerande och särskilt eftersom jag inte visste mycket alls från början. I slutänden 
kom långt ifrån allt med men jag blev väldigt glad och inspirerad av att hitta så roliga 
berättelser och jag ville gärna föra dem vidare, säger konstnären Susanne Vollmer.

Vid Mora sten i Lagga valdes kungar fram till dess att stenen försvann i början av 
1500-talet. Idag finns ett antal minnesstenar för respektive kung (Mora stenar) beva-
rade i ett litet hus i närheten av gränsen mellan Knivsta och Uppsala. Ornamentet på 
taknocken till det huset gömmer sig i det rosa golvpartiet, intill trappan. 

Bredvid entrédörren syns ett räcke hämtat från Naturhistoriska riksmuseet i Stock-
holm. En referens till författaren, naturvetenskapsforskaren, samlaren och knivsta-
sonen Gustaf von Paykull vars privata samlingar av djur och insekter blev basen för 
just Naturhistoriska riksmuseet i början av 1800-talet. Hans metoder var kanske inte 
alltid helt vetenskapliga, han konstruerade ”nya” insektsarter genom att helt enkelt 
ta insektsdelar från olika håll och bygga ihop. Han ska dessutom ha ”upptäckt” en ny 
rovfågel med kropp av tropisk rovfågel och ben från en ormvråk. 

Handbollsmålet fylls av 17 orgelpipor. En bild av dels ett instrument med koppling 
till både kultur och idrott (främst ishockey), men också en referens till Åkerman och 
Lund, ett orgelbyggeri som funnits i Knivsta i över hundra år och som bland annat 
gjort en av orglarna i Uppsala domkyrka.
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Utanför hissen ligger ett mönster av trekantiga stenplattor som bildar ett slags lapp-
täcke. Under första världskriget startade en grupp kvinnor Knivsta försvarsförening 
med syftet att tillverka och sälja olika handarbeten, bland annat lapptäcken, och sälja 
till förmån för inköp av skjutvapen till Knivstas försvar. Kriget tog slut och i stället för 
att köpa en kulspruta så köptes bland annat den mark där samlingslokalen Staffans-
gården idag står. 

Den femte och sista knivstareferensen i golvet utgörs av den stjärnliknande formen 
utanför entrén till ishallen. Den föreställer ett kryssribbvalv, vanligt förekommande 
i uppländska kyrkor – bland annat S:t Stefans, Knivsta gamla kyrka, några stenkast 
söderut längs järnvägen från CIK.  

– Jag har lärt mig jättemycket under det här projektet, säger Susanne. Hur man ska 
tänka kring golv och terrazzo, byggtermer och vad de betyder. Det har varit jätteroligt 
och huset som sådant är imponerande. Jag kom förbi en gång och någon höll på att 
spika, det är så fint att det är byggt som det är byggt – i trä. Det är också väldigt roligt 
att det är tre konstverk som är så nära varandra i foajén. På förhand kändes det som 
en stor risk men det föll väldigt bra ut. De som har jobbat på bygget har också varit 
väldigt positiva och bra att ha att göra med.

Genomförandet av golvkonstverket ställde både konstnären och projektorganisatio-
nen inför utmaningar av olika slag. Allt ifrån tillgänglighetskrav, färg- och materialval, 
komplicerat hantverk och logistik till att fysiskt och ekonomiskt få plats med konst-
verkets olika mönster. Den sistnämnda utmaningen gjorde att konstnären fick plocka 
bort några motiv från den ursprungliga skissen. Ungefär samtidigt med detta uppstod 
ett behov av kontrastmarkering på glaspartier och dörrar i huset. I stället för att köpa 
en färdig lösning med prickar eller streck så fick Susanne Vollmer ett tilläggsuppdrag 
att formge kontrastmarkeringen och på så sätt ta tillvara på några av de mönsterprofi-
ler som inte fick plats i golvkonstverket. Kontrastmarkeringen i CIK utgörs således av 
sex olika sågmönster som visar hur en timmerstock sågas till olika virkesdimensioner. 
En referens både till CIKs träkonstruktion och till det sågverk som länge fanns i cen-
trala Knivsta.

Susanne Vollmer är född 1976 i Kungsbacka. Hon bor och arbetar i Stockholm  
och är utbildad på Kungl. Konsthögskolan.
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Ivor to Ebon 
 JURI MARKKULA 

I sin skissinlämning, daterad 5 maj 2018, presenterade Juri Markkula sitt gestaltnings-
förslag såhär: ”Mitt förslag för den akustiska väggen för CIK utgår från träets naturliga 
utseende och arkitekternas idé om trä som material för en offentlig byggnad. Förslaget 
utnyttjar träets yttextur genom en ytbehandling som bildar en övergång från ofärgat till 
mörkt. För formen har jag använt mig av endast en formmodul som återkommer längs 
hela väggen och möjliggör en enkel och effektiv konstruktion”. 

Trots att det under produktionen skulle visa sig att förverkligandet av skissen behövde 
knådas och utarbetas i dialog mellan byggentreprenören och konstnären gällande 
konstruktionen, monteringen och valen av material, så har verkets direkta och enkla, 
men ändå kraftfulla och självklara uttryck alltid varit centralt och mycket påtagligt 
genom processen. 

Det finns ingen plats i CIK från vilket det är möjligt att betrakta hela Juri Markkulas 
konstverk på en och samma gång. Det sträcker sig som en axel genom hela byggnaden, 
från öst till väst, och utom synhåll. För att tillfullo uppleva det behöver du röra dig 
längsmed – i både sidled och höjdled. Färgen, som tonar för varje formmodul, skiftar 
i 70 nyanser i övergången från ofärgat till mörkt. Verkets färgskala återkopplar till, och 
binder samman, husets olika funktioner – från sporthallarnas ljusa trä till scenkonst-
lokalens svarta interiör. Utformningen av verkets yta gör också att det upplevs väldigt 
olika beroende på var du står eller i vilken riktning du går. Det leder blicken uppåt, gör 
korridoren till en storslagen passage och förstärker arkitekturens genomgående tema om 
enkelhet och materialens inneboende styrkor och egenskaper.

– Jag hoppas såklart att väggens akustiska funktion ska bidra till helhetskänslan i huset 
och att Ivor to Ebon på ett naturligt sätt stärker känslan av rumslighet. Jag kommer att 
minnas projektet som mycket enkelt och smidigt i alla led. Från första mötet till ge-
nomförande. Högt i tak, glad positiv stämning i gruppen och hög ambitionsnivå hos 
konsulterna. Den intensiva trädoften har också satt sig i minnet, säger Juri Markkula.

Ivor to Ebon knyter an till flera av konstnärens tidigare verk i just trä, men också till 
verket La Divina Commedia – en glasmosaik i en av rulltrapporna på Citybanan i 
Stockholm som sömlöst skiftar färg när man förflyttas längsmed den. På CIK, i mötes-
rummet Stormhatten, finns även ett verk av Juri från Knivsta kommuns konstsamling: 
en blå relief från serien IKB Ground. Bilden börjar i tredimensionella fotografier 
av markens kottar, pinnar, stenar och löv som sedan via datorbehandling och konst-
närens specialbyggda 3D-fräsbord återfår fysisk form i ett block polyuretanplast.  
IKB-serien är ett pågående projekt som började 2013.

Juri Markkula är född 1970 i Turku, Finland. Han bor och arbetar i Visby och är 
utbildad på Kungl. Konsthögskolan.
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LJUSINSTALLATION FÖR CIK – Cecilia Ömalm.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Cecilia Ömalm.
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SVIKT NR 9 OCH SVIKT NR 4– Liva Isakson Lundin.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Liva Isakson Lundin.
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KONTRASTMARKERING FÖR CIK – Susanne Vollmer.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Susanne Vollmer.
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IKB GROUND – Juri Markkula.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Juri Markkula.
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Konstsamlingen på CIK
Som ett komplement till de fyra konstnärliga gestaltningarna på CIK har foajéerna 
och mötesrummen fått en särskilt framtagen kollektion av konstverk från Knivsta 
kommuns samling. Totalt 26 konstverk av lokala, regionala, nationella och interna-
tionella konstnärer i olika tekniker – fotografi, måleri, screentryck, skulptur och textil. 
Samtliga har köpts in under tiden som CIK har byggts vilket tillför en fin årsring till 
byggnaden, ett slags tidsdokument genom konsten. 

På följande sidor får vi bekanta oss med denna årsring, och särskilt noga med fyra av 
konstnärerna som finns representerade på CIK. 
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 MY LINDH

TÅGTEVE (2012)

Hur började allt för dig, hur hittade du till 
konsten?
Det började med en omväg. Redan som sju-
åring drömde jag om att bli konstnär, men 
glömde totalt glömt bort det tills jag för några 
år sedan hittade en gammal skolbok från 
förstaklass. Vi hade fått i uppgift att skriva om 
vår framtid och jag skrev: Jag ska bli målar-
konstnär och bo med en man och två barn i 
ett radhus. Vi ska inte ha någon bil för det är 
onödigt. Ja, exakt så blev det, men det var en 
lång väg dit. Hemma tyckte de att det verkade 
svårt, med hård konkurrens och en osäker 
tillvaro. Jag hade en stark frihetslängtan men 
tänkte att konstnärsyrket bara var för vissa, och 
att jag inte var en sån. 

Efter gymnasiet prövade jag istället två mer 
ordentliga vägar – naturvetenskap och språk 
för att till sist våga söka till en konstskola och 
då kände jag ”nu är jag hemma”. Sen var det 
ju inte spikrakt för det, oro och tvivel fanns 
tidigt. Nu långt senare kan jag känna att det var 
tråkigt att jag hade så lite tilltro till mitt sjuåriga 
jag, SÅ lång omväg hade jag inte behövt gå.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?
Finns det en vanlig dag i ateljén? Ingen dag 
är den andra lik och ofta gör jag saker jag 
aldrig har gjort förut. Jag åker hit och dit, sitter 
i möten, skriver mail, hittar en byggteknisk 
lösning… dagarna är otroligt olika. Men ibland 
klipper jag film varje dag i en månad. Ibland 
gör jag skulptur varje dag i en månad. För mig 
är det viktigt att några saker är samma, jag äter 
samma frukost, tränar, går och lägger mig sam-
ma tid. Mitt ankare är det vanliga livet, när allt 
annat är så rörligt. I ateljén är det viktigt att inte 
glömma bort handen. Datorn blir lätt domi-
nant och det kan bli svårt och tråkigt att hamna 
för mycket där. Jag försöker ha en penna och 

papper-rutin, och att alltid hålla ett bord öppet. 
Det är kul med alla yrkesgrupper, kunskaper 
och världar jag möter i de olika konstverken. 
Det är ett lyxigt jobb på det sättet, att ha så 
kul. Jag arbetar lustdrivet. Då vet jag också när 
konstverket är klart. När jag arbetar intensivt 
och envist = inte klart. Tråkigt att göra mer = 
klart. Jag lyssnade nyligen på Malin Ewerlöf 
som pratar om löpning i termer av lekfullhet, 
njutning och att vara i stunden. Vad som kan 
uppstå i ett avslappnat tillstånd och hur det 
mentala spelar in. Det känner jag igen mycket. 
Och hur det mentala kan bli en ond spiral. 
Hur otroligt viktigt det är med tillit så att jag 
kan kasta mig ut i det okända, som är mitt jobb. 
Jag tror att det är superviktigt att behålla leken, 
att vara professionell är att våga leka.

Hur skulle du beskriva ditt verk på CIK, vad 
kan du berätta om det?
Mitt konstverk Tågteve visas som tre fotogra-
fier efter varandra, fotografierna visar platser i 
Knivsta som Tågteve rullade förbi. Sommaren 
2012 gjorde jag en storskalig installation i 
landskapet längs järnvägssträckan Stockholm– 
Uppsala. Stora skyltar placerades ut i land-
skapet, på varje sida om spåret. Skyltarna såg 
ut som undertexterna på tv, och genom tågets 
fönster kunde passageraren följa en dialog om 
resande och verklighet som film.

För mig handlar det här konstverket om 
det existentiella i vardagen och en slags direkt-
het. Det är både ett rörligt skeende samtidigt 
som dessa skyltar är stillastående i landskapet 
och ett med sin plats. 

Dubbelheten att titta på landskapet som 
en bild, genom en ruta eller skärm, och 
att vara i det. Att titta på konstverket och 
samtidigt vara omsluten av det och passera 
igenom. Oavsett ”slötittande” eller aktivt 
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försjunken, vara i det. En flyktig, förbipas-
serande dimension kontra en väldigt fysisk, 
det var ett tungt arbete med spett, spade och 
häcksax. Skyltarna var ganska otillgängligt 
placerade så det var till att rycka ut mitt i 
sommaren och klippa och trimma så att inte 
grönskan skulle växa sig för hög.

Jag är intresserad av hur våra blickar for-
mas av tv- och filmtittande. Jag hade tankar 
på detta konstverk i säkert tio års tid innan 
allt föll på plats, och nu några år senare, 
när många har smartphone, har resenärers 
uppmärksamhet på landskapet och utsikten 
förändrats mycket. Idag skulle nog konst-
verket sett annorlunda ut. Det är ofta långa 
tidsrymder i mitt arbete. Det långsamma 
är viktigt, vissa saker måste få ta tid. Jag vet 
inte många yrken där det är möjligt och 
viktigt.

Hur är din relation till offentlig konst?
Min syn på offentlig konst är att det kan 
vara mycket, både skulpturer i beständiga 
material och ett slags insipprande. Att det är 
spännande. Det är vårt gemensamma samtal, 
det är demokrati! och att vi här påminns om 
att vi har ansvar och möjligheter att uttrycka 
vart vi vill framåt. Att vi kan omskapa tillsam-
mans. Vi kan ta det i våra händer, se på ett 
annat sätt, göra på ett annat sätt. Ibland, ja 
ofta, blir det debatt kring den offentliga kon-
sten, jag tolkar det som positivt. Vi ska vara 
rädda om de gemensamma rummen,  
de krymper.

Har du något favoritverk?
Jag äter allt. Och tycker mycket om en massa 
olika konst. Ett verk som jag såg tidigt, och 
ständigt återvänder till, är Gabriel Orozcos 
”Extension of Reflection” från 1992. Det är 
ett fotografi som visar en asfalterad parkering 
med vattenpölar där någon cyklat varv på 
varv, runt, runt. De blöta spåren från cykeln 
tecknar ringar och spår och bilden fångar den 
korta stund när konstverket finns till innan det 
torkar och försvinner. Första gången jag såg 
konstverket, på konstskolan i Kokkola, blev jag 
alldeles tagen. Att kunna fånga det magiska 
ögonblicket i vardagen. Binda samman det 
andliga med det korta ögonblicket. Också att 
tillfälliga konstverk i det offentliga fortsätter att 
verka i minnet, långt efter att de försvunnit. 

CIK har ju en ganska tydlig profil formad 
kring kombinationen av idrott och kultur, 
vad tänker du kring det?
Idrott och konst är i sin bästa form ett prö-
vande och en lek och att det är så viktigt för 
människan att leka. Det räcker inte med tak 
över huvudet och mat på bordet. Psykologiskt 
är det lite likt att jobba med sport och konst. 
Peppa och mana: Våga pröva! Våga testa dina 
gränser! Det tränar man upp med drivkraft 
och drillning. Inom sporten har du nästan 
alltid en tränare, i konsten får du hitta egna 
bollplank. Konsten är en slags mental sport, 
det handlar mycket om att orka, våga, söka, 
öppna upp. Och att inte ge upp utan fortsätta 
insistera. 

TÅGTEVE – My Lindh.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/My Lindh.
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ARKIV 9 – Eva Mag.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Eva Mag.
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CAT©COMPACT (II) – Katja Larsson.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Katja Larsson. 

OUTLOOK, INLOOK 8 – Ludvig Helin.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Ludvig Helin.
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EN KOSMOLOGI #1 OCH #2 – Tobias Sjöberg.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Tobias Sjöberg.
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 TOBIAS SJÖBERG

EN KOSMOLOGI (2018)

Hur började allt för dig, hur hittade du  
till konsten?
För mig var konsten det som skilde allvar från 
leken. Jag hade nog den där erfarenheten 
redan tidigt att man kan skapa sin tillvaro. Jag 
var ganska tillbakadragen och konsten blev 
mitt sätt att formulera mig, genom bild och 
genom musiken (pianot) och dansen. Sen 
kom skolåldern, och då blev konsten som 
mitt språk där jag kunde lägga till och liksom 
utvidga allt det där som bokstavligen hade 
betydelse. Till exempel på matten, där jag 
färglade tal och siffror, kanske som ett försök 
att ge dem en annan innebörd? Jag gick inte 
ens färdigt gymnasiet för att jag ville börja 
med konsten. Jag började teckna kroki på 
Konstfack när jag var 16 år. Sen blev det ändå 
musiken som jag först närmade mig, men pia-
noskolan var sträng och krävde mer perfektion 
än ambition, jag smygtecknade hela tiden och 
började sedan på konstskola, i Stockholm, 
Helsingfors och London.

Minns du något konstverk som var viktigt  
för dig när du var barn?
När jag var tonåring fanns det ett konstverk 
som jag kommer att tänka på, på väggen hem-
ma hos en vän, det berörde mig mycket starkt. 
Det var en reproduktion som hängde avskilt, 
som jag minns det på vägen till badrummet, i 
en ganska liten hall för planschen fyllde hela 
väggen, och jag minns hur jag hamnade en-
sam inför den. Det var ikonen ”Treenigheten” 
av Andrei Rublev. Jag kan inte säga vad det 
var som hände, men det var som om jag ställ-
des inför ett beslut, jag skulle bli konstnär och 
det kändes mycket allvarligt. Det är så häftigt 
med ikoner. Att de just genom sin lagbunden-
het och kanon ger utrymme för uttolkaren att 

framkalla det levande i bilden. Sen hörde jag 
någon gång, vilket måste gjort ett avgörande 
avtryck i mig, för jag tänker på det ofta – att 
man brukar säga: det är ikonen som betraktar 
dig inte du som betraktar ikonen. 

Hur skulle du beskriva ditt verk på CIK,  
vad kan du berätta om det?
Det är två glasmålningar, som kommer ur en 
serie jag kallar En kosmologi. Jag har målat 
med ägg, honung och mineralen glimmer. Ett 
konstverk inbegriper såklart mycket mer än 
vad jag kan sätta ord på. Men när det kommer 
till materialet, som i det här fallet handlar 
om livsmedel, så kan de vara en ingång, inte 
minst för att de handlar om just liv, något 
levande. 

Målningarna tillkom under en lång pro-
cess, flera års arbete egentligen och jag gjorde 
upprepade försök. För det handlar om ett 
slags improviserat måleri, ett direkt måleri 
– med händer, där en del av processen just 
handlar om att göra, göra om och göra om 
igen, tills jag genom inlevelsen liksom kom-
mer fram till motivet. Så egentligen tror jag 
mitt intresse ligger närmare det där jag så att 
säga ”inte kan” än att försöka använda mig av 
några så kallade färdigheter. 

Hur vet du att det är klart? 
Det är en intressant fråga för det är en avväg-
ning som saknar förhållningsregler – men 
enkelt uttryckt så handlar det om att verket 
till sist ”visar sig”. Och för att återknyta till 
ikonmåleriet, så är det min erfarenhet att det 
egentligen lika mycket är konsten som skapar 
mig som det är jag som skapar konsten, vilket 
gör att jag blir uppmärksam på vad verket 
innebär för mig.
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CIK har ju en ganska tydlig profil formad 
kring kombinationen av idrott och kultur, 
vad tänker du kring det?
Kultur ska finnas överallt, jag tycker vi ska 
involvera konst och konstnärligt skapande 
inom livets alla områden – för det är en konst 
att vara människa. Vad konsten kan bidra med 
är, som jag ser det, att vara något högst unikt 
och just därför inte heller mätbart eller vär-
derligt utan snarare något ovärderligt. Vilket 
i sig själv kan vara nog så tankeväckande i en 
allt mer högpresterande samtid. Men kanske 
vi precis som inom konsten, återkommande 
behöver omformulera vad sporten är, innebär 
eller skulle kunna vara?

Jag tänker på antikens olympiader där det 
inte direkt handlade om vad prestationen 
överträffade utan om hur den bemästrades, 
vilket handlade om skönheten i utövandet. 
Att det inte direkt handlade om det snabbaste 
eller starkaste utan mer om det sannaste till-
vägagångssättet. 

Hur ser en arbetsdag ut för dig? 
Ingen arbetsdag är den andra lik, men jag 
försöker ha en praktik med kontinuitet. Jag 
går upp tidigt, klockan sex, och går ut med 
hunden och så försöker jag varje dag, en liten 
stund bara titta, iaktta, vad som är påtagligt 
omkring och inuti mig – vad jag befinner 
mig mitt i. Jag har den senaste tiden börjat 
göra väderstudier, som jag också antecknar. 
Hur det ser ut, hur det känns, färger, former 
och vad det innebär och betyder för mig. 
Jag ser det som en slags iakttagelseövningar 
eller uppmärksamhetsövningar. Sedan följer 
dagens alla olika praktiska moment. En del av 
mina kontinuerliga processer är att framställa 
de substanser jag arbetar med. Allt jag arbetar 

med är dagsfärskt och måste prepareras för 
stunden. Om vi skall följa en arbetsdags hela 
förlopp, så har jag även en återkommande 
stund varje dag för meditation, vilket har 
blivit en helt avgörande del av min praktik. 
Vid dagens slut, om jag ska försöka ge en hel 
bild – så försöker jag också ge en stilla stund, 
där jag ganska sakligt betraktar allt jag varit 
med om, allt som hänt, allt jag gjort under 
dagen, och det gör jag så att säga baklänges. 
Det är egentligen en esoterisk övning, och 
det är bara så spännande att se allt vad dagen 
inneburit och egentligen handlat om. För jag 
tänker, lite övergripande, att jag skulle nog 
aldrig arbeta med konst om det inte innebar 
ett existentiellt utforskande, där det spelar roll 
att jag gör, vad jag gör och hur det tar uttryck 
genom mig. För mig är konsten allra mest en 
slags livspraktik, där jag inte försöker separera 
mig själv från arbetet. Det är vad konstnärlig 
praktik innebär för mig. 
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FOXHOUND – Linnea Rygaard.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Linnea Rygaard.

S.L.O.O.T.H #8 – Gfeller/Hellsgård.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/ 

Gfeller/Hellsgård.
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CROMA – Camilla Iliefski.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Camilla Iliefski.

BLINDS #2 – Ylva Carlgren.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Ylva Carlgren.
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BAKSIDAN AV ETT INSTRUMENT – Lisa Jonasson.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Lisa Jonasson.
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UNTITLED 1724 – Alexander Skats.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Alexander Skats.
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LEISURE – Ylva Ceder.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Ylva Ceder.
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I’M FROM DALECARLIA – Ylva Ceder.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Ylva Ceder.
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 YLVA CEDER

HE IS GOD (2017)

LEISURE (2017)

I´M FROM DALECARLIA (2017)

Hur började allt för dig, hur hittade du till 
konsten?
Jag har egentligen alltid ritat, sen jag var liten, 
så det känns inte som något jag började med. 
Det har alltid funnits där, det var naturligt för 
mig att söka estetiskt gymnasieprogram i Hel-
singborg och efter det har det bara fortsatt. 

Hur skulle du beskriva dina verk på CIK, 
vad kan du berätta om dem? 
Den stora målningen, He is God, ingår i  
Confluence-serien från 2017. Där har jag valt 
kyrkor i Sverige som har kvar sitt måleri från 
medeltiden, som inte har blivit övermålade 
med tiden. I den här bilden är det Täby kyrka, 
där det också finns en liten bild av döden som 
spelar schack. Det sägs, jag vet inte om det är 
en skröna, att Ingmar Bergman ska ha inspi-
rerats av den. Jag har bytt ut dekorationer och 
mönster i kyrkans bildvärld och  
i stället fört in utsmyckningar som är vanliga  
i moskéer. Och just den målningen är faktiskt 
också inspirerad av kompositioner från renäs-
sansen, i Florens och Rom.  

I samma serie gjorde jag även ett antal 
små målningar. Det finns en Hälsingegård 
som heter Ol-Anders, och i den gården – i 
festsalen, finns flera målningar som jag blev 
inspirerad av. Olika scener i rummet. Sen har 
jag tagit de bilderna, ändrat dem och plockat 
in andra karaktärer - från persiska miniatyrer. 
Leisure handlar helt enkelt om möten mellan 
människor som skildras på hälsingegården 

och i de persiska miniatyrerna. Den andra, 
I’m from Dalecarlia, är en känd dalgubbe på 
häst med typiska dalainslag som också träffar 
en persisk prins eller karaktär av något slag. 
Det sätt som man målar människor på kan 
ofta vara ganska likt, även om de har ursprung 
i helt olika kulturer så möts bildspråken.

Hur är din relation till offentlig konst?
Jag tycker det är otroligt fint och någonting 
viktigt i vårt samhälle. Att det finns, och att 
det läggs pengar på det. Det betyder jätte-
mycket och är något som man lätt tar för 
givet. Om det inte skulle finnas offentlig konst 
vet jag inte hur det skulle vara. Varje dag när 
jag går hem passerar jag en liten skulptur i 
Aspudden i Stockholm. Det betyder något 
att den finns där, att man får tänka till. Sen 
kanske inte alla lägger märke till konsten hela 
tiden. Men samtidigt händer det ju rätt ofta 
att det kommer något nytt verk och det blir 
uppmärksamhet i media, folk blir upprörda 
och det skapas motpoler kring konsten. Kon-
sten, precis som arkitekturen, säger något om 
den tid den skapades i. Det är viktigt och jag 
tycker att vi i Sverige har väldigt hög nivå på 
vår offentliga konst jämfört med andra länder 
i världen.

Har du något favoritverk eller favoritkonstnär?
Om jag bara ska välja en så tycker jag otroligt 
mycket om Pierre Bonnard. Som målare, 
hans sätt att skildra vardagliga ting, hans 
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blick på någonting och hur den kan uttryck-
as. Hans värld och hans seende är magiskt 
och som en egen värld trots att det bara är 
enkla och vardagliga föremål, ett rum eller 
en människa. 

Minns du något konstverk som var viktigt  
för dig när du var barn?
Att titta på illustrationer som fanns i barn-
böcker, en del av Ilon Wiklands svartvita 
illustrationer till Astrid Lindgrens böcker, och 
Tove Janssons bilder. De två har jag varit fasci-
nerad av och kommer ihåg än idag. Och även 
nu kan barn bläddra och sitta och titta på dem 
länge och igen. 

CIK har ju en ganska tydlig profil formad 
kring kombinationen av idrott och kultur, 
vad tänker du kring det?
Jag tycker det är fint att de får dela lokaler, för 
ibland kan de nästan framställas som konkur-
renter om man ser till hur kommunala eller 
statliga medel ska användas och vilka satsning-
ar som ska göras. Ska det gå till kultur eller 
idrott? Det är bra att dela rum och jag tror 
att det är få som bara tycker om det ena och 
inte det andra. Sen har ju konsten historiskt 
skildrat idrott, sport och rörelse – skulpturen 
Diskuskastaren från antikens Grekland till 
exempel. Det finns och har alltid funnits 
kontaktytor mellan idrott och kultur. 

HE IS GOD – Ylva Ceder.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Ylva Ceder.
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IN  THE SWAMP AT NIGHT WITH  FROGS AND INSECTS – David von Bahr.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/David von Bahr.
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CONNECTING WITH JUNIPER – Ulrika Sparre.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Ulrika Sparre.

METEOR – Jone Kvie.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Jone Kvie.

SOEA – Ivar Lövheim.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Ivar Lövheim.

 45



 ANETTE WIXNER

LILLA VAGNEN (2018)

Hur började allt för dig, hur hittade du till 
konsten?
Jag har alltid hållit på, det har alltid varit en 
väg ut för mig. När jag växte upp fick jag alltid 
avkoppling och balans av att skapa, att måla 
och hålla på med lera. Så var det hela upp-
växten. I 30-årsåldern bestämde jag mig för att 
det var dags att på allvar ta den där utvägen. 
Då hade jag provat annat och trivdes inte 
med det. Jag började plugga konst och när 
det kändes rätt så släppte jag taget och jag har 
aldrig ångrat det. 

Hur skulle du beskriva ditt verk på CIK, vad 
kan du berätta om det? 
Många gånger är mitt skapande en lek med 
linjer. Det börjar ofta med färger som jag kän-
ner att jag måste jobba med och som jag vill 
strukturera upp med linjer. Sen, i andra eller 
kanske tredje hand, märker jag att jag tänkt på 
något under tiden.

Hur är din relation till offentlig konst?
Ju mer desto bättre. Det gör att folk möts, i 
diskussion. I Gottsunda där jag arbetar är det 
jättestort och det behövs verkligen. Det ger en 
input som jag sökte när jag var barn. Jag tror 
att offentlig konst ger mer intryck och välbe-
finnande än vi kan förstå och det sätter igång 
känslolivet på något sätt.

Har du något favoritverk eller konstnär?
Målaren Ulf Trotzig har jag alltid tyckt om. 
Det är icke-föreställande men ändå gör hjär-
nan på något sätt att man ser vad det är. Jag 

gillar hans halvabstrakta måleri och jag kän-
ner mig väldigt bekant med hans färger. 

Minns du något konstverk som var viktigt för 
dig när du var barn?
Det fanns något som hette Forum i Uppsala 
när jag var barn, ett varuhus. I entrén där 
hade de en stor mosaik. Det var mitt första 
möte med offentlig konst och den gjorde ett 
sånt himla intryck på mig. Den finns inte kvar 
idag och jag undrar så vart den tog vägen. Jag 
kan fortfarande känna hur det var att gå in 
och titta på den där, det var helt fantastiskt. 
Jag minns inte riktigt vad den föreställde eller 
vem som hade gjort den men jag minns att jag 
var så fascinerad av storleken, ytan som den 
täckte. Sen minns jag även Axel Wallenbergs 
fontän på Vaksala torg. 

CIK har ju en ganska tydlig profil formad 
kring kombinationen av idrott och kultur, 
vad tänker du kring det?
Det är en kombination som är fantastiskt 
och som jag tror kan rädda världen. Det visar 
vikten av att samarbeta över alla gränser och 
inte ha vattentäta skott mellan olika intres-
sen. Att det finns verkliga kopplingar mellan 
idrott och konst. Ett vackert utförande av en 
friidrottsgren, till exempel, ligger väldigt nära 
dans och sen är man där i bilden på något 
sätt. Sen att människor med olika intressen 
samlas på samma plats och kan inspirera var-
andra är väldigt positivt. Jag får själv sån lust 
att sitta och skissa när jag ser på fotboll. Det 
går ju inte, men det är så fina rörelser. 
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LILLA VAGNEN – Anette Wixner.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Anette Wixner.
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WARPAINT #19 – Bård Breivik.  
Bildupphovsrätt: Bo Gyllander/Bård Breivik.
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