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HAVET SOM, OMGER OSS
HAVET SOM, OMGER OSS är en platsspecifik konstutställning där samtida konstnärer bjuds in
att utforska skärgårdshavet och människorna som lever i Stockholms skärgårdsmiljö.
Projektet är öppet för publik under tiden 11 juni - 21 augusti 2022.
I projektet ”Havet som omger oss” medverkar 10 konstnärer i samarbete med nio
bygdegårdsföreningar
Utställningsområdet stäcker sig i Stockholmsskärgård, från Singö i norr till Oaxen i söder.
Verken ser till relationen mellan människan och havet, om ansvarstagande handlingar och
perspektiv syftar till att genom konsten skapa engagemang kring lokalt angelägna frågor.
Inbjudna konstnärer arbetar tillsammans med bygd och bygdegårdsförening from maj till
augusti i en lokalt förankring och dialogbaserad process.
Den konstnärliga idén utforskar vår relation till havet. Utifrån konstens kraft ökar
angelägenheten och medvetenheten om att värna Östersjöns hälsa, som personligt och
gemensamt ansvar. Detta genom att skapa konstupplevelser som bidrar till empatiska
relationer till havet. Genom konstens fysiska och sinnliga språk konkretiseras och förstås
innebörden av miljöpåverkan som uppstår från konsumtionen av varor och tjänster. Under
processen utvecklar yrkesverksamma samtidskonstnärer verken/konstrummen i dialog med
lokala aktörer så som föreningar, småföretagare, boende och skärgårdens besökare. HAVET
SOM, OMGER OSS planeras som ett långsiktigt projekt med fler konstutställningar på olika
hav och fler samarbetsparter.
Verken i HAVET SOM, OMGER OSS är platsspecifika och av mer temporär karaktär, och tar
plats som något ekologiskt, levande och pågående. Verken utvecklas på plats och i processen
under sommaren (utställningsperioden) och blir till. Utställningen nås via båt (lokaltrafik) och
genom konsten berörs ämnen som natur, kulturarv, gemenskap och överlevnad.
Stockholms läns bygdegårdsdistrikt är projektägare och genomför projektet med finansiering
från Bygdegårdarnas Riksförbund, Statens kulturråd, Region Stockholm och Leader
Stockholmsbygd
HAVET SOM, OMGER OSS genomförs i samverkan med Länsstyrelsen, Björkö Konstnod och
Bygdegårdsföreningar i Stockholms län.
Medverkande konstnärer är: Zandra Ahl, Amanda Cardell, Zoey Hart, Adam Haugbak, Karin
Grundström, Malin Franzén, Annelie Nilsson, Patrik Qvist, Annelie Wallin, Cecilia Wendt,
Judit Hersko och Ebba Gyllenhak.

Följande föreningar och konstnärer deltar:
• Singö bygdegårdsförening, Norrtälje kommun – Konstnär Zoey Hart
• Rådmansö bygdegårdsförening Norrtälje kommun – Konstnär Annelie Wallin
• Björkö- Arholma medborgarhusförening, Norrtälje kommun – Konstnär Adam Haugbak
• Möja kulturella ungdomsrörelse, Värmdö kommun – Konstnär Patrik Qvist
• Föreningen Kulturarv Djurhamn, Värmdö kommun - Konstnärerna Cecilia Wendt,
Annelie Nilsson, Karin Grundström och Ebba Gyllenhak
• Nämdö hembygdsförening, Värmdö kommun - Konstnär Zandra Ahl
• Ornö Bygdegårdsförening, Haninge kommun – Konstnär Malin Franzén
• Muskö bygdegårdsförening, Haninge kommun – Konstnär Judit Hersko
• Oaxens bygdegårdsförening, Södertälje kommun - Konstnär Amanda Cardell
Samtliga föreningar medlemmar i Stockholms läns bygdegårdsditrikt
Dessutom ingår Bullerö, ett naturreservat i Stockholms skärgård
Bildtext: Nämdö Konstfyr - ett allkonstverk av Zandra Ahl. Verket är platsspecifikt och
utvecklas under sommaren.
Foto: Zandra Ahl.

För ytterligare information kontakta:
Monica Eriksson, sekreterare i Stockholms läns bygdegårdsdistrikt 070-375 02 83
monica@bygdegardarna.se

