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BARNBOKSSLÄPP PÅ WANÅS MED JENNY GRANLUND OCH 
JOHANNA KOLJONEN  
 
Bokslukare och konstfans – välkomna till Wanås Konsts barnboksläpp lördag 22 augusti. 
Möt konstnären Jenny Granlund och författaren och programledaren Johanna Koljonen 
som står bakom bild och text. Jag vill bygga börjar med en karta och tar oss sedan ut i 
parken för att ställa frågan – hur gör man konstverk? Vad bygger man dem av? Vilka är 
med och jobbar? Serien av fristående barnböcker utspelar sig mellan fantasi och verklighet 
bland konst och natur i skulpturparken på Wanås. ”Jag tror att min bästa tänkbara 
barnbok när jag själv var barn hade varit något som aldrig tog slut” säger Johanna 
Koljonen, som för första gången har skrivit för en yngre målgrupp. Program lördag 22 
augusti med workshop, boksläpp och mingel samt boksignering med Jenny Granlund och 
Johanna Koljonen.  
 
 

         
1 – 3. Wanås Konsts barnbok 2015. Jag vill bygga, med text av Johanna Koljonen och bild Jenny Granlund. 
 
 
Barnboken 2015 – Jag vill bygga av Jenny Granlund & Johanna Koljonen 
 

Jag vill bygga ett streck av jord och sten, som ringlar sig som en orm. 
En skulptur som är en krumelur. Så stor att man kan gå på den. Så stor 
att vi måste bygga den med grävskopa... Har du jord nånstans som vi 
kan bygga med? Vi kommer att behöva massor! (Ur Jag vill bygga, 
med text av Johanna Koljonen.) 

 
Wanås Konst barnboksserie är inspirerad av parken och konsten på Wanås. I år fyller 
barnboksserien 5 år och har i sommar firat med utställning och smygläsning ur årets bok. Nu när 
skolan startar och lagom till höstens mysiga läskvällar är det boksläpp av Jag vill bygga, ett 
samarbete mellan författaren och programledaren Johanna Koljonen och konstnären Jenny 
Granlund. Jag vill bygga är en berättelse om fem konstverk för den som vill veta och förstå mer 
om konsten på Wanås. Hur kom bollarna upp i träden och hur kan en murare bygga runda  



 
 
former? Precis som i verklighetens skulpturpark är det fullt med aktiviteter och många som 
arbetar. Det kommer konstnärer, taktäckare och urmakare. Det behövs idéer och grävskopor. Som 
många äventyr börjar berättelsen med en karta över platsen som tar oss med ut i parken. ”Kartan 
är en lockelse i och med perspektivet. Människan är som regel markbunden. I en karta får hon ett 
perspektiv som vanligtvis tillskrivs Gud och fåglarna” säger Jenny Granlund. Jenny Granlund har 
arbetat med slingrande linjer som skapar landskap av mönster. I hennes precisa teckningar växer 
fantasifulla former fram och förvandlar det igenkännbara till fantasi och äventyr. Johanna 
Koljonen är känd som radioprofil, krönikör och författare. Hon har bland annat gett ut en 
mangaserie och skrivit en bok om Carola Häggkvist. Jag vill bygga är hennes första bok för barn. 
 
Program lördag 22 augusti 
Kl. 11 – 16 Drop in workshop som tar avstamp i boken och bygger text och bild, stort och litet. 
Kl. 13 Boksläpp med saft och mingel, högläsning och frågestund i parken för barn och vuxna. 
Kl. 14 boksignering med Johanna Koljonen & Jenny Granlund i konsthallen. 
 
Om Wanås Konsts barnböcker 
Jag vill bygga, 2015 
Text: Johanna Koljonen (Finland, f. 1978) 
Johanna Koljonen, radioprofil och krönikör, har både gett ut en mangaserie och skrivit en 
reportagebok om Carola. 
 
Bild: Jenny Granlund (Sverige, f. 1972) 
Jenny Granlund är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar med 
slingrande linjer i teckningar som skapar landskap av mönster. I hennes precisa teckningar växer 
fantasifulla former fram och förvandlar det igenkännbara till ett äventyr. 
 
Bakgrund  
Astrid Lindgren skrev att barnböcker är en alldeles egen konstart. Varje år sedan 2011 tar nya 
inbjudna skribenter och konstnärer sig an utmaningen och äventyret börjar. Serien fick premiär 
med Den förtrollade parken av Astrid Trotzig och Fredrik Söderberg. Det är saga med 
förtrollningar, pärltårar och en vattenhäxa i dammen. Den andra boken, The Sick Rose, är en 
förförisk bilderbok av konstnären Anna Camner som återger naturen med kottar och svampar, 
nära och noggrant. År 2013 skrev artisten Jason Diakité och Maria Bajt skapade bilder. I deras 
Kor kan drömma funderar en ko över vad konst är, med färgsprakande bilder som täcker 
boksidorna. Efter det skrev Martina Lowden dikter för ordälskare med titeln Hur man blir en sten 
och andra berättelser från svinskogen, inspirerad av Klara Kristalovas bildvärld. Årets barnbok, 
Jag vill bygga, är tillkommen med stöd från Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden och 
Propexus. 
 
 
Pågående utställning om Wanås Konsts barnböcker: Den refuserade salongen, teckningar 
av Jenny Granlund och akvareller från Den förtrollade parken, Fredrik Söderberg: 17 maj 
– 1 november, 2015 
 
……………………………………………………….. 

 

 

 



 

 

PÅGÅR JUST NU 
Missa inte den omtalade utställningen med konstnärer från Sydafrikas nya konstscen. 

Barriärer – Samtida Sydafrika  
Igshaan Adams, Kudzanai Chiurai, Hannelie Coetzee, Nandipha Mntambo, Mary Sibande, 
James Webb.  
Möt det samtida Sydafrika i Barriärer, en utställning som samlar sex konstnärer verksamma i 
Sydafrika, en aktiv scen dit många konstnärer från olika länder söker sig. Barriärer spärrar, 
hindrar och begränsar. De är något att kämpa mot att övervinna men de ger också skydd och värn. 
I nyproducerade konstverk som skapats för skulpturparken på Wanås Konst och i en filmsvit, 
återkommer den mänskliga kroppen i olika former.  

Utställningsperiod: 17 maj – 1 november, 2015. 

1 kubik konsthantverk, Konsthantverkscentrum c/o Wanås Konst. 
Utställning: 14 juni – 20 september, 2015 

Återblick – Past Performance. 
Program på gång: september till oktober performanceföreläsning av Robert Wilson, 
performancenedslag av Kristina Matousch samt Anna Kleberg & Ulrika Sparre. 
Utställning i caféet och program: 14 juni – 1 november, 2015 

Tidningen WK#15 
Läs mer om årets utställningar I WK#15. Med konstnärspresentationer, intervjuer och essäer av 
Elisabeth Millqvist och Nthikeng Mohlele mfl. På svenska och engelska. 
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Wanås Konst/The Wanås Foundation  
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Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. Wanås består ett medeltida slott, ett ekologiskt 
lantbruk, en naturskön skulpturpark och en konsthall, och är beläget i södra Sverige. 

Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen på 
samhället. Wanås Konst producerar platsspecifik internationell samtidskonst och lärande med nyskapande och 
tillgänglighet för alla som ledord. 

Sedan 1987 visas och produceras samtida platsspecifik konst av internationellt etablerade konstnärer på Wanås. I 
skulpturparkens permanenta samling finns över 50 verk som skapats särskilt för Wanås Konst av konstnärer som 
Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono och Ann-Sofi Sidén mfl. Tusentals barn deltar årligen i pedagogiska 
aktiviteter som visningar och workshops. 

Wanås Konst drivs av Stiftelsen Wanås Utställningar. Grundaren Marika Wachtmeister initierade 
utställningsverksamheten 1987. Wanås ligger i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne 1,5 h från 
Malmö/Köpenhamn. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth Millqvist och Mattias Givell. 

Wanås är medlem av European Land Art Network (ELAN) och är en Long Run Destination – ledande inom hållbar 
utveckling inom besöksnäring, lokalt utveckling och kulturvård. Det innebär att Wanås är en global Ecosphere 
Retreats ® certifierad Long Run Destination. Wanås arbetar för hållbar utveckling, främst inom besöksnäringen, 
men även för samhällsutveckling och kulturförvaltning. Läs mer på www.wanaskonst.se  


