
Välkommen till invigning av Gärdeåsens sju underverk
Nu invigs verket Gärdeåsens sju underverk av serietecknaren Kalle Landegren på Gärdeåsen i Ljusdal. På sju fasader i
området finns nu tolkningar av ordet ”mirakel” som de boende i Gärdeåsen har arbetat fram tillsammans med honom.

Tid: 9/11 kl 16.
Plats: Gärdeåsens trygghetsboende i Gärdeåsen. På plats finns Kalle Landegren, serietecknare/konstnär, Inger Höjer Aspemyr ,
projektansvarig/Konst händer på Gärdeåsen, Lena From, Konst händers projektchef på Statens konstråd, samt representanter från
Internationnella kvinnoföreningen.

 Gärdeåsens sju underverk är sju illustrationer av serietecknaren Kalle Landegren tecknade direkt på sju fasader på bostadshus i
Gärdeåsen i Ljusdal. Bilderna baseras på samtal om vad ett mirakel är eller kan vara som Kalle Landegren har haft med Internationella
kvinnoföreningen i Ljusdal. Gärdeåsen är en del av miljonprogrammet och består av flerbostadshus från 1960-talet, placerade ett stenkast
från Ljusdals centrum.  
– Internationella kvinnoföreningen ville få bort gårdarnas anonymitet – alla ser likadana ut. De ville ha färg i tillvaron. Deras berättelser om vad
som är mirakel var så starka och redan på tågfärden hem efter första mötet gick hjärnan på högvarv, säger Kalle Landegren.

Temat mirakel valdes för att konstnären Santiago Mostyns konstverk Mirakel, en åtta meter hög ljusinstallation, var installerad på
Gärdeåsen under en månad i slutet av 2016. Idag är konstverket permanent installerat här.
– På det sättet finns en länk mellan verken. Men jag har en helt annan stil och, som serietecknare, en annan syn på bildberättande. Det tillför
en serietecknarestetik som många inte är vana vid att se på väggar i bostadsområden på det här sättet, säger Kalle Landegren.

Arbetet med Gärdeåsens sju underverk har också resulterat i en målarbok som ska delas ut i skolor och övriga verksamheter i kommunen.
Inger Höjer Aspemyr är projektansvarig på Statens konstråd och har följt konstprocessen från start. Projektet inleddes med att frågan vad ett
mirakel kan vara ställdes till förbipasserande på Gärdeåsen.
– Svaren var ofta kortfattade, men ändå tydliga. Det kunde vara en önskan om att få permanent uppehållstillstånd, att få återse sina kära, att
känna trygghet – men också att få skapa ett meningsfullt och spännande liv. När Kalle Landegren valdes av Internationella kvinnoföreningen i
Ljusdal kom kvinnornas berättelser att än mer visa på miraklet mitt ibland oss. Händelserna är oväntade och ibland övernaturliga, men inte
overkliga, säger Inger Höjer Aspemyr och fortsätter:  
– De två konstnärerna sätter ljuset på Gärdeåsen som en betydelsefull plats. Santiago Mostyn med ljuskonstverket och Kalle Landegren med
de sju väggmålningarna. En påminnelse till de boende och besökande att tro på att mirakel händer.  

Projektet på Gärdeåsen är ett samarbete mellan Statens konstråd, Ljusdals kommun, Vänskaps- och integrationsföreningen, Ljusdals
internationella kvinnoförening, Ljusdalshem och Trygghetsboendet Gärdeåsen.  
– Det som har uppnåtts hade såklart inte varit möjligt utan konstnärerna, Kalle Arvidsson och Santiago Mostyn. Det hade heller inte varit
möjligt utan kommunens och Ljusdalshems initiativ, dådkraft och engagemang under alla tre år som regeringssatsningen varat,
säger Lena From, Konst händers projektchef på Statens konstråd.
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