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Välkommen till sommarens internationella

stenskulpturutställning på Udden i Hunnebostrand.
Utställningen - vars titel leker med tanken på en framtida
skulpturpark som det slår gnistor om - arrangeras av
Bohusläns Stenstipendium i samarbete med Leaderprojekt
Skulpturpark Hunnebostrand, Restaurang Bella Gästis och
Sotenäs kommun och är producerad med stöd från
Västra Götalandsregionen samt insamlade bidrag från
Hunnebostrands invånare.
Udden i Hunnebostrand, som idag är en enastående vacker
strandpromenad och populär badplats, var en gång ett stenbrott varifrån sten skeppades ut över världen. Denna sommar
mottar platsen istället stenskulpturer från hela världen och här
presenteras nu, för första gången i Sverige, ett urval av de 21
skulptörer som tilldelats Bohusläns Stenstipendium.
Välkommen att besöka en fantastisk plats mellan hav och land,
som formad av tiden och människan bjuder på spännande
möten mellan skulptur och natur.

Bohusläns Stenstipendium

har sedan 1991 arrangerats av Konstnärernas Kollektivverkstad i
Bohuslän (KKV-B) och firade i fjol sitt 20 års jubileum. Stipendiet
är ett av Sveriges största arbetsstipendier för konstnärer och
innebär att en utländsk skulptör får möjlighet att arbeta med
bohuslänsk granit under en månad vid verkstaden. Projektet har
skapat unika kontakter med de 21 stipendiaterna, som kommer
från 17 olika länder. Förutom Europa finns Egypten, Zimbabwe,
Zambia och Turkiet representerade, och en tredjedel av
stipendiaterna är kvinnor. Stipendiet är ett samarbete mellan
kommunerna i norra Bohuslän, Västra Götalandsregionen,
Hallindens granit AB, Bohusläns Stenkooperativ m.fl. företagare
i Bohuslän samt Gerlesborgsskolan och KKV-B.
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Kristian Blystad
Veikko Hirvimäki
Bjørn Poulsen
Hans Leutscher
Eileen McDonagh
Ragna Robertsdottir
Hubert Maier
Dan Archer
Igors Dobicin
Lev Smorgon
Flinto Chandia
Eric Therét
Artur Fatha
Gun Harbitz
Sys Svinding
Patrick Crombé
Anne Katrin Altwein
Armen Agop
Janina Rudnick
Claus Ørntoft
Ayla Turan

Norge
Finland
Danmark
Nederländerna
Irland
Island
Tyskland
England
Lettland
Ryssland
Zambia
Frankrike
Zimbawe
Norge
Danmark
Belgien
Tyskland
Egypten
Polen
Danmark
Turkiet

KKV-Bohuslän

är en kollektivverkstad för konstnärer beläget i vackra
Bottnafjorden innanför Gerlesborg. KKV-B är värd för Bohusläns
Stenstipendium och firar i år 30 års jubileum med flera
utställningar på och utanför KKV-B. Se hemsida: www.kkv-b.se

Udden och Hunnebostrand

växte under stenhuggarepoken på 1800 och 1900 talet från ett
litet fiskeläge till ett betydande stenindustrisamhälle som bröt
och producerade gat- och byggnadssten. Här fanns flera stora
stenföretag och stenhuggarna, som kom från när och fjärran för
att söka lyckan i stenriket , har format dagens Hunnebostrand.
Udden fungerade under hela stenepoken som utlastningskaj för
sten. Härifrån skeppades gatsten, kantsten och byggnadssten ut
i världen för att bli hamnkanaler i Göteborg, slussar i Holland
eller kajer i Buenos Aires. På 1920 talet började man även bryta
sten på Udden vilket gav Nordre Höge berg dess nuvarande och
karakteristiska utseende med stora lodräta brottytor. Även
stenskulptur och ornamentsten tillverkades här – som t.ex.
Sibbarpsmonumentet i Limhamn av Bror Marklund och
stenurnorna till posthuset i Göteborg (på bild).

Udden ca 1930. Fotografiet från Hunnebostrands Bildarkiv. bildarkivet.hunnebo.se

English summary

Welcome to SkulpturSPARK - an international Exhibition of stone sculpture
this summer at Udden in Hunnebostrand. The Exhibition – with a title that
plays with a vision of a sculpture park sending sparks into the world – is
arranged by Bohuslän Stone Scholarship in collaboration with the Leader
Project Sculpture Park Hunnebostrand, Restaurant Bella Gästis and the
Community of Sotenäs. The Exhibition is produced with support from Region
Västra Götaland and private funding.
Udden in Hunnebostrand, today a beautiful recreation area by the sea, used
to be a granite quarry from which stone was shipped all over the world.
This summer the place instead receives stone sculptures from the world and
you are presented with a selection of sculptures by 21 artists granted with
Bohuslän Stone Scholarship.Welcome to visit a fantastic place between land
and sea, shaped by time and human forces to create an arena for an inspiring
confrontation between art and nature.
Bohuslän Stone Art Scholarship has been arranged since 1991 by
KKV-Bohuslän and celebrated its 20 year anniversary last year.
The scholarship is the most significant one for stone artists in Sweden.
Every year an international renowned sculptor is invited to work for one
month at the workshop with the local granite. This project has established a
unique relationship with 21 artists from 17 different countries. Apart from
Europe, Egypt, Zimbabwe, Zambia and Turkey are represented. One third of
the sculptors are women.
The scholarship is a collaboration between Region Västra Götaland, the local
stone industry: Hallindens Granit AB, Bohusgranit AB, local companies in
Bohuslän and The Gerlesborg School of Fine Art and KKV-B.
KKV-BOHUSLÄN is a workshop community for artists working with stone,
printing, textile, silkscreen, photo, wood and metal. KKV-B is official host of
Bohuslän Stone Scholarship and celebrates its 30th anniversary this summer
with several exhibitions and exciting events.
More information at www.kkv-b.se
Udden and Hunnebostrand experienced a significant development during
the stone industry era and grew from a small fishing village to a stone
workers society. Between 1860 until the end of Second World War all sorts of
granite building material were produced here and shipped from the harbour
of Udden to the corners of the world. Those golden days are gone but the
marks from the stone quarry can still be seen on the surface of the rock. Even
sculptures and building ornaments were manufactured here – like these urns
for the General Post Office of Gothenburg in a photo from
The Hunnebostrand Photo Archive.
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Stargroup

Eileen MacDonagh
Född 1956
Irland

Eileen MacDonagh fascination av geometriska former kan ingen
undgå att märka. Geometri och symmetri är, säger hon, grunden för
allt skapat. Det är hemligheten bakom snöflingans skönhet, hjärtats
rytm och musikens makt. I den här utställningen lyfter hon fram
icosahedronen. Under sina vistelser i Indien började hon leka med
denna geometriska figur med 12 hörn, 20 ansikten och 30 sidor i olika
sorters granit. Några av dem finns nu här, på Udden i Hunnebostrand.
Eileen MacDonagh’s fascination for
geometrical shapes cannot go
unnoticed. Geometry and
symmetry, she says, is the base for
all creation. It´s the secret behind
the beauty of the snowflake, the
heartbeat and the power of music.
In this exhibition she brings forth
the icosahedrons. During her
residencies in India she started to
play with this geometrical shape of
12 edges, 20 faces and 30 sides - in
different sorts of granite. Some of
them are now visiting Udden in
Hunnebostrand.

Flyt

Gunn Harbitz
Född 1958
Norge

Gunn Harbitz växte upp i Nordnorge där det finns mycket sten. När
hon skall beskriva sig själv sker det också med hjälp av stenens
egenskaper. Ett känsligt material som samtidigt bjuder motstånd.
”Det passar mitt temperament – att arbeta med sten tar tid vilket ger
utrymme för tankar och visioner.” ”Flyt” kan ses som en av hennes
drömmar – att få stenen att sväva. Skön att ta och ligga på. Känna
dess värme i ryggen en solmättad dag.

Gunn Harbitz grew up in the
North of Norway surrounded by
stone. When she describes herself
she also refers to the qualities of
stone. A sensitive but also resistant
material. ”It suits my temperament .
To work with stone takes time
which gives room for thoughts and
visions. ”The sculpture “Flow” may
be seen as one of her dreams –
which is to make the stone float.
Soft to touch and maybe for resting
upon, feeling the warmth against
your back on a sunny day.

Die Nachbarin
Kvinnan Bredvid
The Neighbour

Ein Vexierstück

Vändstycke
Piece to Turn

Bemühtes Sitzen

Försöker sitta
Struggled Sitting

Bronser på Bella Gästis / Bronzes at Bella gästis

Anne-Katrin Altwein
Född 1960
Tyskland

Anne-Katrin kommer från Weimar i gamla Östtyskland och arbetar
figurativt, expressivt och inifrån. Hennes formsäkra arbeten redogör
mer för den andliga anatomin än den fysiska. Om hennes vistelse som
Stenstipendiat skrev man: ”Anne Katrin har jobbat här på KKV-B hela
augusti. Hon har älskat det, tyckt att det varit som en dröm. Hon och
hennes Rafael har charmat alla. Avslutningsfesten blev en solskensceremoni med dragspel och sång. Folk dansade även på stengården
mitt på dagen”
Anne-Katrin works figuratively, expressively
and from the inside of body and mind. Her
well-defined sculptures tell us more about
the spiritual anatomy than the physical.
Anne-Katrin loved to work at KKV-B and
acording to the annual report “felt like living
in a dream. She really has charmed everyone. The finissage turned into a sunshineceremony with singing, accordion music
and people dancing in the stone yard in the
midst of day.”.

Bearbeite Wabe
Bearbetad bivaxkaka

Hubert Maier
Född 1960
Tyskland

Hubert Maier vill synliggöra spänningen mellan natur och arkitektur.
Så kan han också sitt material – sten. Han kombinerar olika
geometriska former med stenens naturliga karaktär. Blandar
behandlade delar med behandlade ytor. Upplevelsen blir att den
organiska tillväxten tycks stanna av. Men, när konstverket väl hamnat
på sin rätta plats i naturen händer det som bildhuggaren Hubert
Maier önskade. Kontakt uppstår. Betraktare och skulptur möts.
Spänningen är där.
Hubert Maier likes to expose the tension between nature and architecture in
the stone. He knows his material very well and combines different geometrical shapes and structures with the natural qualities of the stone itself. Mixing
differently treated shapes and surfaces to a point where the organic growth
seems to cease. But when the sculpture has found its right place in nature
the contact which Hubert desires is achieved. The spectator meets the
sculpture and there it is again – tension.

Den beslöjade mannen

Hans Leutscher

Född 1952
Holland, numera bosatt i Sverige.

Hans Leutschers arbeten beskrivs som oerhört närvarande och
tillhörande en annan värld. På en och samma gång. Samtidigt som de
är här och nu berättar de om något annat. Om minnen, längtan,
drömmar. ”Den beslöjade mannen”, som väger sju ton, är en mänsklig
gestalt som gömmer sig under ett tyg. Han kan inte se någonting.
Eller vill inte. Och om han kunde tala vad skulle han säga? Kanske att
man inte kan skapa någonting utan att förstöra något.

The work of Hans Leutscher is
described as something intensely
present and at the same time part of
another world. They are definitely here
and now but appear to communicate
something else - memories, yearnings
and dreams. “The veiled man”, weighing seven tons, depicts a cloaked
human figure. He can’t see anything.
Or he doesn’t want to? If he could
speak, what would he tell us?
Maybe – that you cannot create
something without destroying
something else.

Utan titel

Armen Agop
Född 1969
Egypten

Armen Agop är bärare av en spännande historia vilket märks i hans
skulpturer. Född av armeniska föräldrar i Egypten, uppvuxen och
utbildad där och numera verksam i Italien har han fått ett mäktigt arv
att förvalta. Egyptens pyramider och antikens medelhavskultur. Hans
”rena” skulpturer fick också tidigt internationell uppmärksamhet. Den
avskalade slipade svarta graniten är långt mer än bara yta. En oväntad
dialog mellan ljus och skugga. Ett pendlande mellan absolut stillhet
och plötslig rörelse.
Armen Agop is a bearer of an interesting history which is reveald through
his sculptures. Born and raised by
Armenian parents in Egypt where he
also got his art education, Armen left
to live in Italy where he is trusted with
a mighty heritage spanning the
Egyptian pyramids and the antique
Mediterranean culture. Early on his
pure and defined sculptures caught an
international interest. This clearly cut
diabase is far more than just the
surface. An unexpected dialogue
between light and shadow
– a balance between absolute stillness
and sudden motion.

Introverted Stranding II

Claus Ørntoft
Född 1959
Danmark

Claus Ørntoft är en entusiastisk och kraftfull skulptör med ett formspråk inspirerat av det fornnordiska och vikingatidens djurornament.
Hans nästan 4 meter långa havsdjur utmanar fantasin. Det har sträckt
ut sig och lagt sig till rätta på stranden. Men det har inte lämnat
havet. Dess kropp genomströmmas av böljande rytmer. Samma som
havets. Just därför att detta djur är så gåtfullt och främmande frigörs
våra föreställningar och som betraktare skapar vi ett väsen ingen sett.
Ändå är det högst verkligt. ..
Claus Ørntoft is an enthusiastic and energetic
sculptor with an artistic idiom that could be
traced back to the iconography of
the Old Norse and the Viking ornaments.
The almost four meter long “Introverted
stranding” challenges the imagination.
A sea creature has stretched out before us to
rest on the shore. But it has not left the sea
completely. Its heavy body still moves with
the rhythm of the sea. Alien and mysterious it
releases our fantasy and as spectators we
create a being that does not exist.
Jet – it’s quite real.

Bohusläns Stenstipendium 2011

Ayla Turan
Född 1973
Turkiet

Ayla är född i Hamburg, men bor numera i Istanbul, Turkiet. Att Ayla
Turan blev utvald till årets Stenstipendiat blir ganska uppenbart när
man ser hennes skulpturer. Hennes arbete präglas av en för materialet
ovan lekfullhet, och stenarna som hon förvandlar till skulptur tappar
sin tyngd i både vikt och utstrålning. Djupt involverad i begreppet
makt, både strukturellt och konceptuellt, demonstrerar hon en
strävan efter oskuldsfullhet och skapar lekfulla ögonblick med en
touch av dysterhet.
Ayla was born in Hamburg but now lives in
Istanbul, Turkey. The fact that Ayla was chosen for
Bohuslän Stone Scholarship this year becomes
quite obvious when confronted with her playful
sculptures. Avoiding interventions that contradict
the material’s nature, her use of detail makes the
viewer smile while awakening curiosity about the
piece. While Turan is deeply involved with the
notion of “power,” both conceptually and
structurally, she demonstrates a pursuit of
innocence peculiar to childhood as she depicts
playful moments with tense and gloomy touches.

VAD FINNS I STENEN?
Konsttävling för barn och unga, 8 till 15 år.
Tävlande kan vara en enda elev eller en hel klass
Du står i ett gammalt stenbrott. Här jobbade många människor med
den hårda bohuslänska graniten. De tillverkade gatsten (knott), delar
av byggnader, trappstenar, pelare och så vidare.
Kanske har du hört berättas om allt detta. Om stenhuggaryrket och
livet i ett stenbrott. Kanske har du en granne eller en morfar eller
farfar som jobbade här som ung.
Men, det finns mer man kan göra med sten, granit. Man kan skapa
figurer, bilder. Konst kallas det. Och här har du nu många konstverk
att titta på. De är gjorda av konstnärer från olika länder som har en sak
gemensamt. Alla har de varit här för att få jobba med just graniten
från Bohuslän. Be förresten någon berätta om skulpturerna. På Bella
Gästis finns en broschyr med korta beskrivningar av konstverken.
Om du ser dig omkring riktigt noga upptäcker du en sten som ingen
tycks ha gjort något med. Det är din sten. Vi lämnade den till dig.
Så nu är det din tur att fantisera om vad som finns inuti stenen.
Rita och lämna in din teckning på Bella Gästis. Där kan du hämta
papper och låna pennor. Göm inte namn och adress på din teckning.
När utställningen är över skall vi titta på alla teckningar och en av dem
kommer det att hända något med. Kanske är det din idé som gör vi till
verklighet! Då kan du och dina kompisar själva få se hur det går till att
skapa en skulptur ur ett granitblock.

Tack för att du ville vara med!
Hans Leutscher, utställningssamordnare

?
Posta din teckning till:
Hans Leutscher, Hedane 1, 457 96 LUR

eller lägg den i postlådan
på Bella Gästis!

Skulpturpark Hunnebostrand

är en förstudie med stöd från Leader Ranrike och Sotenäs
kommun med syfte att utveckla idén om en skulpturpark med
tillhörande stenkonstcentrum som skall lyfta fram stenen ur alla
aspekter. Det innebär allt av formad och bearbetad sten - från
det av istiden bearbetade landskapet, forntida uttryck med
hällristningar och gravar, stenbrytning med kvalificerad
hantverks skicklighet och industriell bearbetning, till dagens
samtida stenkonst.
Projektet samarbetar med Bohusläns Stenstipendium för att
med ”SkulpturSPARK”, försöka göra en inspark för ett långsiktigt
idéutvecklingsarbete som man hoppas skall bli den antändande
gnistan för en satsning på ett levande centrum för stenkonst i
regionen. Mer information om projektet finns på hemsidan:
www.skulpturparkhunnebostrand.se
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tackar varmt för stöd:
Kristina Swärd
Anita & Ulrik Gustafsson
Kerstin & Stig Olof Eriksson
Leif Edman
Inger Larsson
Saira & Torbjörn Johansson
Ingrid Persson
Eva Valvring & Conny Olsson
Gun & Ingvar Eknemar
Ulf Jonsson
Börje & Birgit Hamnsjö
Jan-Ulf Myhrer
Eva & Harald Asplund
RosMarie & Rolf Krokström
Annika Engdahl
Magne Haga
Göran & Åsa Peterson
Anette & Kenny Thärnström
Kristina Wikström
Lennart & Gun-Inger Rylander

Anna & Olle Holst
Marianne Stensson
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Ronny Rörberg
Maj-Britt Hagström
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Maria Eylis & Uddenkören
Kerstin Wallin
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