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På bilden ses MARETOPIAS två st flottar på Sundstatjärn. 
Peter Ojsterek, Jukebox for a pumpkin och Maretopias 
växthus för möten.



 

Vatten är liv, vi föds ur vatten och vi består till 65 % 
av vatten. Ungefär 70 % av jordens yta täcks av vatten, 
men bara 3 % av det vattnet är drickbart. Vatten är vik-
tigt för att förflytta sig och det är en stor del av Värm-
lands identitet och historia med Vänern och Klarälven 
som självklara vattenvägar och resurser. Konstnärer 
har genom alla tider inspirerats av vatten, både på ett 
visuellt gestaltande plan som på ett mer filosofiskt idé-
mässigt. Idag med klimatförändringar och ett allt mer 
belastat klot att dela blir frågorna av mer existentiell 
karaktär. Under sommaren 2016 har tre konstnärsgrup-
per arbetat med dessa frågeställningar och gestaltat sina 
undersökningar på olika sätt, Konstprojektet startade 
med en förfrågan och en inbjudan till tre konstnärsgrup-
per i januari 2016.

Art Lab Gnesta, Signe Johannesson och Erik Rören, 
Gnesta http://www.artlabgnesta.se/swamp-storytelling/

Maretopia, Kristina Lindeman och Jens Evaldsson, 
Stockholm
http://maretopiaorg.wixsite.com/info

REGN, som består av Kajsa G Eriksson och Fredrik 
Gunve, Göteborg.
http://regn-rain.tumblr.com/archive

Alla tre konstnärsgrupperna var intresserade och ett för-
sta möte i Karlstad för att undersöka platsen ägde rum i 
början av februari. Konstnärerna startade sitt arbete och 
hade flera nedslag i Karlstad, både individuellt och i 
grupp under hela våren. 
Konstfrämjandet satte ramarna och planerade tiden för 
presentation och fortsatt undersökning. Den 2 juli ver-
nissage på kvarteret Almen och avslutning 20 augusti 
på Arenan, med redovisningar från alla konstnärsgrup-
perna.

De tre konstnärsgrupperna har agerat på olika plat-
ser före och under utställningens genomförande men 
samlingspunkten för hela projektet har varit Kvarteret 
Almen där publik och besökare har kunnat se utställ-
ningar, redovisningar och samtalat om verken, om vat-
ten och delat sina funderingar kring framtid och klimat 
i Karlstad.

Ett konstnärligt undersökande arbete i Karlstad som plats för gestaltning och under-
sökning, sommaren 2016.



 
Art Lab Gnesta:
Swamp Storytelling, Signe Johannessen och Erik Rören 
träffade under perioden 20 – 30 juni grupper med en-
samkommande ungdomar. 
120 ungdomar arbetade tillsammans med forskare från 
Indien, konstnärerna Signe Johannessen, Erik Rören 
samt en ljudkonstnär för gemensamt arbete i och vid 
Sandbäckstjärnet.  de träffade också ”drömsommar-
jobbarna” hos Region Värmland för en workshop och 
samtal. De resulterade i utställningen som gjordes till-
sammans med deltagarna på Kvarteret Almen samt ett 
ljudverk, träsksymfoni som presenterades i skissform 
under vernissaget av ljudkonstnär Peter Olsén https://
soundcloud.com/artlabgnesta/sandbackstjarnet.
Samarbete med Karlstad Universitet, ekosoferna samt 
Tingvalla Gymnasiet.

Maretopia:
Maretopia bjöd i sin tur in fler konstnärer att verka un-
der Control Maretopia. 
Hanna Ljung, http://www.hannaljungh.com
Peter Ojstersek, http://www.peter-ojstersek.com
Hägerstens Botaniska Trädgård 
https://www.facebook.com/Hägerstens-Botaniska-Träd-
gård-307738036043279/

20 juni till 2 juli  
Byggande av två st 45m3 och 55m3 flytande konstruk-
tionerna i Sundstatjärn med 8 st volontärer från Karl-
stad och Stockholm. Detta arbete gjordes under hurra-
rop från förbipasserande runt Sundstatjärn.

2 juli- 20 augusti. 
Utställning på kvarteret Almen:
Hägerstens Botaniska Trädgård, kit för firande av Trä-
skafton och video.
Hanna Ljungh´s installation Incontinent Structures: 
Barrage for Karlstad, stadsbiblioteket
Bildspel med bilder av dammar ((Incontinent Structu-
res: Grand Dams (Russian roulette)) Kvarteret Almen 
Terapisoffa (Incontinent Structures: Sessions) Mareto-
pia, Sundstatjärn
Peter Ojstersek, ”Jukebox for a Pumpkin” Sundstatjärn

2 augusti.  
Hägerstens Botaniska Trädgård, framförde sin Träskaf-
ton, performance på Kvarteret Almen

4 augusti. 
Guidad tur av konstnär Hanna Ljungh, visning av hen-
nes tre verk i projektet. 

Aktiviteter under utställningsperioden indelat per konstnärsgrupp samt kringaktivite-
ter i Kvarteret Almen.



19 augusti.
Samtal med Lena Grip på Maretopias flotte Sund-
statjärn. 
Lena Grip är lektor i kulturgeografi på Karlstads uni-
versitet. Hon forskar på sociala och genusaspekter i 
anknytning till samhällsplaneringsfrågor. 
https://www5.kau.se/forskare/lena-grip

20 augusti. 
Samtal med Shira Jacobs på Maretopia, Sundstatjärn, 
Shira Jacobs är landskapsarkitekt på Tengbom. I sitt 
arbete försöker hon balanserat ta hänsyn till hållbarhet 
med 3 olika perspektiv: socialt, ur miljöperspektiv och 
ekonomiskt.
https://tengbom.se/medarbetare/shira-jacobs/

REGN: 
2 juli- 20 augusti, Utställning på Kvarteret Almen, 
Regn, ett pedagogiskt material och en gör det själv 
guide, och delar ur regnarkivet.
REGN är ett konstnärligt projekt som drivs av konstnärerna Kajsa 
G. Eriksson och Fredric Gunve, båda lektorer inom bildlärarut-
bildningen på HDK. Det är berättelsen om en framtida miljöka-
tastrof, en värld där det aldrig slutar regna. Historien börjar sju 
år efter katastrofen, när livet åter har normaliserats och det eviga 
regnet ingår som en självklar del av vardagslivet.
Lyssna på berättelsen här.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/571138?programid=4827
2 juli, 
Kapitel Familjen läser REGN i Stadsträdgården under 
Konst i det gröna.

16 och 22 juli, 
Kapitel Vatten genomför två högläsningar av berättel-
sen REGN på Karlstad centralstation.

23 juli, 
Kapitel Byn genomför en högläsning av berättelsen 
REGN Kv.Almen, Älvgatan, Karlstad
19 augusti, 
Kapitel Universitetet genomför en högläsning
av berättelsen REGN Museiparken (lekparken vid 
stadsbiblioteket)
20 augusti  
REGN WORKSHOP – en timme om begreppet Grön 
Humaniora och klimatförändringar. Workshopen ge-
nomfördes på stadsbiblioteket. 
20 augusti. 
Överlämning av tvillingbibliotek till Karlstad stadsbib-
liotek och utställning på biblioteket som pågår till 20 
september.  
https://www.facebook.com/karlstadsstadsbibliotek/
photos/a.174125192632495.39930.150498414995173/1
248238715221132/?type=3



Kvarteret Almen:
2 juli – 20 augusti öppet  
torsdag-söndag 12.00 – 16.00
2 juli.  
Vernissage
9 juli.  
Cykeltur guidning runt Water Research Area

30 juli.
Vernissage Ulla Ridderberg ”In Temporary Separa-
tion”
http://ullaridderberg.blogspot.se
http://nwt.se/kultur/2016/07/29/vattenkonst-vid-alven
2016 07-29

Media
NWT
http://nwt.se/karlstad/2016/07/01/valkommen-pa-
traskafton
http://nwt.se/karlstad/2016/07/03/traskets-tid-ar-nu
2016 07- 01
http://nwt.se/kultur/2016/07/29/vattenkonst-vid-alven
2016 07-29
Värmlands folkblad
2016-07-04
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/traskafton-invigde-
konstprojekt 
2016-08-12
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/final-vattenkonst-
projekt
SVT
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/flytande-
pumpa-ska-vaxa-till-musik
2016-30-06

Social Medier

Facebook
https://www.facebook.com/waterresearcharea/
540 medlemmar

Hemsidor
http://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Kultur/Konst-
och-museer/water-research-area---wra/
http://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Kultur/Konst-
och-museer/water-research-area---wra/om-konstnarer-
na/
http://varmland.konstframjandet.se/aktuellt/water-
research-area/
http://www.folkuniversitetet.se/Har-finns-vi/Karlstad/
Puffar/water-research-area/



Slutkommentar
En notering vi har gjort, är att det finns en krismedvetenhet hos medborgarna i Karlstad!  På Almen fanns 
det möjlighet att samtala om egna och närståendes erfarenheter och upplevelser från översvämmningar och 
andra naturkatastrofer.
Utifrån dessa diskussioner kunde märkas en eftertänksamhet och engagerade funderingar över hur det byggs 
bostäder och fördämingar i deltalandet Karlstad, kanske tyder detta på att kommunikationen med medbor-
garna behöver förbättras för att dämpa en påtaglig oro?
Det är svårt att räkna och summera antalet besök på Water research  Area. Gör man en sammanlagd beräk-
ning på flottarna, biblioteket, performance, workshopar och Almen så uppskattar vi  besökare till runt 3.500. 
Till kvartert Almen letade sig ca 500 personer, trots att den naturliga ingången blockerades från mitten av 
sommaren av ”gatsten” vilket gjorde att våra besökare fick ta vägen in till Almen via en enda öppning. Om 
man ser på ett framtida användande av Almen, så har även den frågan väckts till liv genom detta projekt. 
Personer har diskuterat möjligheter och omöjligheter med Almen som en plats för konst och kultur.
Vi ser att det finns möjligheter för Karlstad att utveckla kulturlivet i innerstaden. Konst och kultur behövs 
för att få en stad att växa. Ett råd från oss är att inte bygga för dyrt, då har hantverkare och konstnärer inte 
möjlighet att hyra på Almen, om det är den vägen Karlstad vill gå.
Karlstad behöver en plattform för att diskutera och kritiskt se på staden och på sammhällsutvecklingen 
genom konstnärlig praktik, en plattform där vi tillsammans genom skapande och konst kan generera demo-
kratika processer. Och framförallt skapa redskap för de kulturskapare som verkar i regionen. Men det är inte 
självklart att den platsen är Almen.

Som avslutning på Water research Area skapades intressanta samtal på Maretopias flottar i Sundstatjärn med 
landskapsarkitekt Chira Jacobs, en Workshop med Regn, en berättelse som pedagogiska material för samtal 
om klimatpåverkan och väder och en överlämning till Karlstad stadsbiblioteket av tvillingbiblioteket, Regn. 
Genom Art lab Gnestas projekt kommer Water Research Area leva vidare under hela året, dokumentärfil-
men och ljudverk kommer att visas för Tingvalla gymnasiet. Filmen kommer också visas på filmfestivaler i 
Värmland.
Regn projektet går vidare genom tvillingbiblioteket som överlämnats och genom pedagogiskt material för 
att hantera klimatförändringar, kanske på en skolan utanför Luleå men också en byskola i Gräsmark. Mare-
topias flottar lever vidare i Stockholms ström och blir ett tillskott till det flytande kulturhus som byggs som 
utopi.

Vatten kommer obönhörligt fortsätta att falla.

Water Research Area har från en konstnärlig praktik lyft och belyst frågan om vatten i Karlstad. Från Trä-
skworkshop i Sandbäckstjärn med Art Lab Gnesta och nyanlända ungdomar till ständigt pågående möten 
och samtal på flottarna i Sundstatjärn. Växthusen som blev en varm mötesplats för flanerande Karlstadbor, 
Kvarteret Almen där berättelser om naturkatastofer och stadsplanering blev ett naturligt samtalsämne. Karl-
stadborna bryr sig och är engagerade i en grön stadsplanering.

Water Research Area har lyft frågor som vi på ett allvarligt sätt dagligen ställs inför. Konstnärerna som del-
tog levererade på ett fullständigt otroligt och engagerande sätt i sina verk att konst och kultur har betydelse 
för att samtala om så allvarliga frågor som vår gemensamma framtid.

Tack till Karlstad kommun som vågade förundras över vårt gemensamma ansvar för vatten i Karlstad.

Janove Ekstedt
Konstfrämjandet Värmland 

Helene Karlsson 
Konstnär/Pedagog


