








Genom Off Season Art Gardening vill vi skapa en konsthall i det 
gemensamma uterummet i Mariestad. Det är ett projekt som 
handlar om att arbeta med konstinstallationer utomhus kring 
temat trädgård/landart, där invånardeltagande och åretrunt-
upplevelsen är viktiga komponenter. 
Projektet genomförs med projektmedel från  Västra Götalands-
regionen (pilotprojekt) och inom ramen för Kreativa Europa 
tillsammans med Högskolan i Skövde, organisationen Sense of 
Place i Nederländerna och Ukmerge kommun i Litauen. 
Ett viktigt delsyfte för Mariestads kommun är att utveckla 
internationella nätverk av kompetenser och aktörer som aktivt 
arbetar med landsbygdens inneboende förutsättningar för att 
skapa en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv rurban 
samhällsutveckling.



Mariestads kommun är en del av Biosfärsområdet 
Vänerskärgården med Kinnekulle tillsammans med Götene och 
Lidköpings kommun. Målet är att Off Season Art Gardening ur ett 
kommunutvecklings-perspektiv kan bidra till en hållbar 
platsutveckling och stärka Mariestad som trädgård- och
hantverkscentrum, som mötesplats och som internationellt 
modellområde inom ramen för biosfärsområdet. Men det är också 
i hög grad ett socialt konstprojekt som stärker den sociala hållbar-
heten och bidrar till kreativitet och engagemang på olika nivåer; 
professionellt både genom konstinstallationer av konstnärer, 
alternativt med konstnärsledda installationer med delaktighet 
från civilsamhälle och enskilda medborgare. Vi hoppas att 
projektets långsiktighet ska leda till att individer på sin egen 
bakgård eller i sina trädgårdar bidrar med egna installationer 
enligt ”Off Season-principen”.



Off Season Art Gardening har tre huvudinriktningar
i Mariestads kommun med lokalt modifierade motsvarigheter
i Nederländerna och Litauen:

• Konstnärliga installationer i det offentliga rummet 
 som föregås av ett kompetensutbyte mellan 
 deltagarländerna.
• Öppen trädgård vid Bäcken - ett öppet workshop-
 område där en inspirations- och visningsmiljö skapas.
• Entreprenörskapsutbildning och öppna föreläsningar 
 kring trädgårds- och landskapskonst.





Bäcken Shelter är ett litet fikanäste specialdesignat av konstnären 
Jette Mellgren för Off Season Art Gardening 2018. Skulpturen är 
byggd av pil som vävts samman i en struktur av galler och linjer, 
som skyddar från regn och sol och är en plats för fika och vila. 
Allt material som används är naturmaterial och är på så sätt 
hållbart och miljövänligt i linje med Biosfär– och Unescostandard. 
Skulpturen kommer att förändras under årstiderna och årens 
gång.

Jette Mellgren är en konstnär från Danmark som främst hittar sin 
inspiration från naturen. Hon menar att hennes arbete kommer 
från den nära relation hon känner till naturen och hennes konst är 
en hyllning till den. Jette formar arbetsprocessen efter det 
material hon hittar, och försöker sedan se kvaliteter som kan 
berätta en historia. Tekniker som vävning, broderi och tryck i 
olika kombinationer är några av de tekniker Jette 
använder. 



”In my process of working handcraft 
turns into mindcraft.” 
– Jette Mellgren 2018







Installationen Save the Nature är skapad av konstnären Ninette 
Koning för Off Season Art Gardening 2018. Skulpturen har formen 
av en livboj och är skapad av pil som målats i vitt och rött.
I Mariestads hamn möts vatten, land och människor.
Vattnet vid hamnen tar och ger, som människor gör med naturen.
Oftast kräver människan för mycket av naturen och därför 
behöver naturen hjälp. Livbojen räddar liv och räddar naturen. 

Alla material är miljövänliga utifrån Biosfär– och Unesco-stadard. 
Med tiden kommer den vita och röda färgen blekna och växtlig-
heten ta över skulpturen. På så sätt tar naturen tillbaka Save the 
Nature.Konstnären Ninette Koning kommer från Nederländerna 
och skapar främst Landart. Ninettes installationer är ofta skapade 
efter den plats där skulpturen ska stå. Hon arbetar främst med 
natur – eller restmaterial och försöker vara känslig för naturens 
förändringar. Ninette undersöker kontraster mellan konst och 
natur, och i dess samspel skapar hon balans.



”The power of simplicity within the 
chaos of possibilities” 
-  Ninette Koning 2018







Skulpturen Umbel är specialdesignad av konstnären Jenni Ward 
för Off Season Art Gardening 2018. Umbel är en paraplyformad 
blomma med metallstjälksom bär upp små blommor i keramik. 
Blommorna är skarpt röda för att tala till Mariestads alla röda hus, 
som går i kontrast till den blå himlen och det gröna i naturen.

Konstnären Jenni Wards är bosatt i Santa Cruz, Kalifornien. 
Jenni vill dela med sig av den skönhet hon ser i naturen genom sin 
konst. Hon finner inspiration i sin omvärld både ovan och under 
havsnivå och skapar utifrån detta abstrakta tolkningar av former 
och strukturer som sedan blir skulpturer i keramik. Lera är det 
material Jenni främst använder, hon skapar mindre delar som hon 
sedan bygger ihop och skapar en stor helhet. Skulpturerna 
monteras i naturen i olika kompositioner och spelar sedan an till 
dess miljö.



”My mission is to share the beauty I see 
in the natural world through my art” 
-  Jenni Ward 2018







Mariestadsbornas egna utomhusgalleri där konsten brister ut i blom 
mitt i mörka vintern

Förgänglighet och föränderlighet
Stigen har sin grund i projektet Off Season Art Gardening, vilket  
gör att installationerna genomförs utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv där årstidens föränderlighet, naturmaterial 
och dess förgänglighet är en del av konstverket. Naturen är på så 
vis en medskapande part under de fyra månader som stigen 
kommer att kunna beskådas.

Stigen
Installationerna skall vara gemensamma verk mellankonstnärer, 
barn och unga (6-15 år) i kommunen. Stigen går längs med Tidan, 
över våra två broar Hamnbron och Universitetsbron. Vill du gå 
en längre tur finns de tre permanenta konstverken utmärkta på 
kartan, på piren och vid Bäcken.







Margrét Kållberg, Olivia Bonnevier
Cornelia Kållberg  och Stina Kållberg 

”I en armeringsmatta bygger vi ytor i 
olika former och färger av ull.
Med eleverna spinner, tovar, trycker 
och klipper vi ull och ylletyg på olika 
sätt för att sedan montera i armerings-
mattans rutor. Genom utsiktsfönstren 
blickar vi framåt mot rent vatten, giftfri 
skog, värme och kärlek för en human 
omvärld och omtanke om vår miljö.”



Karl Chillcot

”En ny himlakropp siktas på 
Mariestads julhimmel, en meteor på 
väg till jorden. Dess bana strider mot 
allt vetande och slutar mitt i stan. Den 
består av rent guld. I vårt skapande 
använder vi oss av naturens rum, 
möjligheter, färger och förtrollande 
krafter. Vi täljer, konstruerar, fantiserar 
och trollar. Vi låter oss inspireras av 
Jules Vernes roliga bok Guldmeteoren.”



”Ortslöjd” Kajsa Horner m.fl

”Skapa rum, ta plats, bygg en hydda, bygg 
en stad! Av det som finns kvar
Av det som blir över
Formar vi ett eget rum
-Och många rum blir en stad - Våran stad
Vi tillverkar vårt eget byggmaterial, vi 
river trasor av tyger och färgar med 
lökskal, rödkål och granris. Vi virar väggar 
av tyg remsor, väggarna bildar hyddor, 
som bildar en stad. En stad vi har format 
tillsammans.”



Håkan Karlsson

”Konststigens symbol är lövet, det 
som är grönt på våren för att övergå till 
brandgult på hösten. På vintern faller det 
av och kvar återstår bara en liten knopp. 
Här arbetar vi med att tolka lövformen i 
färskträ. Vad kännetecknar ett löv? Det 
kan vara trubbigt, spetsigt, toppigt och 
ploppigt. Därefter målar vi löven och 
placerar dem på varsitt litet 
snitsel-podie längs med stigen.”





Projektet Off Season Art Gardening vill stimulera till att skapa 
och tänka i Off Season- anda. Att tillgängliggöra trädgården och 
odlingen i koppling till konst året om. Vi vill att det ska synas i 
trädgårdar, gårdar och på balkonger, i det privata uterummet. 
Vi hoppas få se egna installationer året om runt om i Mariestad. 
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