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Nord-Syd linjen / Heave

aktionsbaserat projekt om stigande
havsnivåer och landhöjning

Patrik Qvist

Nord-Syd linjen / Heave handlar om havsnivåhöjningen. Projektet inleddes under en
residensvistelse i Stockholms norra skärgård
på Björkö Konstnod i november 2021 och är
en svit aktioner som gestaltar olika sätt att förhålla sig till den stigande havsnivån. Projektet
syftar till att skapa bilder av ett skeende som
är svårt att greppa. Klimatkrisen diskuteras
ofta utifrån ekonomiska och tekniska lösningsmodeller men mer sällan utifrån ett känslomässigt perspektiv. Med det här projektet vill
jag föreslå en poetisk ingenjörskonst som
kan ligga till grund för dialog om våra hav och
kuster.
Jag utgår från platsen där jag arbetar och
dess specifika förutsättningar, men projektets
tematik sträcker sig utöver en enskild geografiklimatförändringarna och dess konsekvenser
är ju ett globalt fenomen. Det finns en poäng
med att använda det lokala som utgångspunkt för diskussion om de här problemen,
inte minst då det gör det lättare att förstå- på
ett intellektuellt såväl som på ett känslomässigt plan.
En utgångspunkt för projektet är SDG (Sustainable development goal ) # 13 som lyder :
”Take urgent action to combat climate change
and its impacts” och konstnären Joseph Beuys
uppmaning ”poetically suggest the healing
potential of art”. I fältet mellan det militant
uppmanande och det poetiskt suggererande
finns det, som jag ser det, möjlighet att belysa
ett skeende genom en konstnärlig gestaltningoch att skapa en narrativ ingång till förståelse
för klimatproblematiken för åskådaren.
När jag gör en performance där jag handgripligen försöker putta upp strandlinjen för att

rädda den från det stigande vattnet gör jag
ingen skillnad på ett rent geologiskt / hydrologiskt plan. Jag gör det i övertygelsen om att
vi behöver fler konstnärliga perspektiv på en
problematik som i dagsläget lutar sig på en
överdriven tilltro till teknologiska lösningar.
Program under sommaren:
Performance- Patrik Qvist och inbjudna
gäster vid Lenhamnan, Möja 11 juni 2022.
Tid:15.00- 15.30 .I samverkan med MKU och
Möja bygdegård.
Arrangör: Stockholms läns bygdegårds
distrikt.
Aktioner och performances längs NordSyd linjen i Stockholms skärgård- från
Nynäshamn till Singö. Planerade platser:
Nynäshamn, Dalarö, Fjärdlång, Kymmendö,
Stavsnäs, Sandhamn, Möja, Stora Kalholmen,
Furusund, Fejan, Lidö, Arholma- för tider och
mer info om projektet, vänligen gå till
HSOO / FB.
Patrik Qvist är verksam i Stockholm och
arbetar med olika media som fotografi,
måleri, skulptur och performance.
www.pqvist.com
Möja Bygdegård och Möja Kulturella Ungdomsrörelse (MKU) driver bygdegården på
gamla skolan i Långvik samt dansbanan för
kulturella evenemang på Möja.

