
Välkommen till Kristianstad och invigningen av konstverket
Marmorlinjen – förbinder två platser och delar ett landskap
Var: Gamlegården (mellan Hjärtebacken och Gamlegårdens förskola), Kristianstad
När: Tisdag 8 oktober kl 16.00
Medverkande: Anna Högberg och Johan Tirén, konstnärer, Peter Hagdahl, curator Statens konstråd, Lena Ohlsson,
ordförande i kultur- och fritidsnämnden Kristianstad, samt Christer Nilsson, ordförande för AB Kristianstadsbyggen (ABK). 

Marmorlinjen, av konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén, är en intervention i landskapet. Den tio centimeter breda och 500
meter långa linjen av vit marmor drar ett streck mellan villaområdet Näsby och Gamlegården i Kristianstad. Ett spår att följa från två
håll, en lina att balansera på, en linje att stega över. Det på en gång diskreta och monumentala verket blinkar dessutom elegant mot en
lång konsthistoria. Ingreppet i landskapet är en hänvisning till miljömedvetna rörelser som ”Land Art”, medan materialet blickar tillbaka
på en mycket gammal tradition av marmorskulptur.
Marmorlinjen utgår från samtal och diskussioner med boende i Gamlegården om platsens identitet, högt och lågt, värde och
värderingar, gränser och gränsdragningar.
– Marmorlinjen är ju ett verk som binder ihop två områden, Gamla Näsby och Gamlegården, samtidigt skär den ganska rått genom
landskapet, korsar vägar, gräsytor, gårdar. Det finns något fint med den här dubbelheten att den binder samman, men kanske också
påminner oss om de gränser vi sätter upp. Synliga och osynliga, säger Johan Tirén, konstnär.
– Vi visste inte när vi funderade på att beställa marmor från Carrara – den plats som är mest känd om du ska arbeta med marmor här
i Europa – att det är samma bergskedja som går under medelhavet och dyker upp i Nordafrika. Det tycker jag lägger till en extra
dimension till verket. Jag hoppas att det här verket kan göra att fler, som inte annars skulle komma hit, besöker platsen och ser hur fint
det är. Då har vi lyckats med något som faktiskt kan göra skillnad på flera sätt, säger Anna Högberg, konstnär. 

Sedan tidigare finns konstverket Förhandlingen av samma konstnärsduo på plats i Gamlegården. I Förhandlingen har en lampa i en
hyreslägenhet i Gamlegården förbundits med två externa lampor. Den ena i områdets centrum, den andra i direkt anslutning till
regeringskansliet Rosenbad i Stockholm. Den anonyma lägenhetsinnehavarens enkla handling av att tända och släcka i sitt rum får
direkta verkningar ända upp till Sveriges politiska centrum. En poetisk men också direkt påminnelse om att vi sitter i samma båt.

Anna Högbergs och Johan Tiréns två verk i Gamlegården handlar båda om att binda samman. Om att konkret och bokstavligt
visa att avstånd och barriärer bara är fiktiva hinder, även om de kan vara nog så svåra att överbygga.

Förhandlingen och Marmorlinjen – förbinder två platser och delar ett landskap är gjorda i samarbete med Kristianstads
kommun, AB Kristianstadsbyggen (ABK), Kristianstad konsthall och Konstakademien.
Här kan du läsa mer om verken

Båda konstverken är en del av Statens konstråds treåriga konstprojekt Konst händer, som nu avslutas. I projektet har 15
kommuner över hela landet arbetat fram konstverk med utgångspunkt från idéer som kommit från boende och andra engagerade
på plats. 

Här är alla konstverken i Konst händer 
1. Amiralsstaden, Malmö
2. Gamlegården, Kristianstad



3. Gärdeåsen, Ljusdal
4. Hageby, Norrköping
5. Hammarkullen, Göteborg
6. Holma, Malmö
7. Hässelby, Stockholm
8. Jordbro, Haninge
9. Kungsmarken/Mellanstaden, Karlskrona
10. Lindängen, Malmö
11. Prästholmen, Boden
12. Råby, Västerås
13. Råslätt, Jönköping
14. Tjärna Ängar, Borlänge
15. Tynnered, Göteborg

För fler frågor:
Peter Hagdahl
Curator, Statens konstråd
peter.hagdahl@statenskonstrad.se
070-780 06 06

I samband med att Konst händer nu avslutas, publiceras också en skrift om projektet: Konst händer – Statens konstråds
produktion av konst inom regeringsuppdraget Äga rum. Vill du läsa den, kontakta pressansvarig Lina Pihl på
lina.pihl@statenskonstrad.se. 

 

Lina Pihl 
Pressansvarig Statens konstråd
lina.pihl@statenskonstrad.se
08-121 575 02


