
! In English  " Other languages  # Press  $ Inloggning till skolsystem  % Kontakta oss

Läs mer&

Bygga, bo &
miljö

Barn &
utbildning

Näringsliv &
arbete

Trafik &
infrastruktur

Omsorg &
stöd

Uppleva &
göra

Kommun &
politik

Bevattningsförbud och eldningsförbud • Watering ban and fire ban •
Bewässerungsverbot und Feuerverbot

' Startsida  Uppleva & göra  Evenemang och aktiviteter  Applåd - en tidning om kultur  Tillfällig konst längs Hallandskusten

  

Tillfällig konst längs Hallandskusten
För andra året blir cykelleden Kattegattleden ett pärlband av land
art. Längs den halländska kusten kommer ett antal konstverk som
förhåller sig till platserna att konstrueras. Konstnären Anna Örtemo
kommer att bygga sitt verk i Halmstad.

Denna text är hämtad från kulturtidningen Applåd, maj 2018.

Anna Örtemo och verket "Blått band i landskap" som är ett exempel på hur hon jobbar. Foto:
Sophia Callmer

Hur ser din relation till Halmstad ut?

– Under ett läsår 1995-96 gick jag på Fria Målarskolan i Halmstad. Det var min
första längre relation till en havsnära plats och till variationen i att bo i ett
sommarparadis även vintertid. Nu för tiden är Halmstad mer ”halvvägs”, till min
syster i Göteborg eller till föräldrarna i Värmland.

Varför fastnade du för land art?

– Det var en tankeväckande fråga. Jag fastnade för land art när min lärare Finn
Thybo Andersen på Konstakademin i Köpenhamn föreslog att jag, genom
projektet ”Kontoret for Jordforbindelse”, kunde ”hyra” en jordlott gratis på 40
kvadratmeter utanför Museet for samtidskunst i Roskilde. Jag använde Jordlott
nr 4 och byggde ett staket i trä på en del av ytan. Staketet hade tätt mellan
spjälorna och mycket spetsiga, vassa toppar men samtidigt var det lågt så det
var bara att ta ett kliv över.

Har du återkommande teman i ditt arbete?

– Ja. Det vardagliga, det okända, avgränsningar och rutor är några
återkommande teman. Rutor och markerade ytor - jag gillar tanken att
kartbilden/abstraktionen är en avbild av verkligheten. Avgränsningar - att stå
innanför eller utanför. Det okända - spänningen och mystiken i att stå helt ny
inför något. Det vardagliga - att titta nära och vilja se och lyfta det lilla i tillvaron.
Ordet vardagsmystik fascinerar mig
mycket.

Vad gör att du ”går igång” på en plats?

– Det är omgivningen/rummet som sätter igång min arbetsprocess och fantasi.
För mig är det platsen tillsammans med materialet och deras sammanslagna
begränsningar och egenskaper som skapar spänning att jobba kring. Att ge
platsen en ny mening, ett nytt användningsområde och ett annat sammanhang
för en stund.

Kommer verket att påverkas av att du är just i Halmstad?

– Absolut! Mina minnen påverkar såklart verket,
sen förhåller jag mig till den specifika platsen och dess unika egenskaper. Det
färdiga verket blir förhoppningsvis en spegling av bådadera. Kanske skapas här
lite vardagsmystik, vem vet?

Fakta
Namn: Anna Örtemo
Ålder: 43 år
Familj: Sambon Anders och barnen Alice 8 år och Astrid 2 år, katterna Rut och
Oskar.
Bor: I Nilstorpsskolan utanför Lövestad i Skåne.
Intressen: Trädgården och huset, utöver familjen och konsten.

Fakta Land art
Verk byggs särskilt för platsen där de placeras och är tillfälliga

Fakta X(Sites)
Utställningen börjar 29 juni och pågår till oktober.

Text: Hanna Norling

Senast uppdaterad 25 maj 2018

Kontakt

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad
Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se
Organisationsnummer: 212000-1215
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Twitter Bambuser
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