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Flyktingar bjuds in att skapa konst
Asylsökande blir med-
skapare i två aktuella 
konstprojekt i Uppsala. 
Det ena är lokalt, det 
andra ett gästspel från 
ett belgiskt konstnärs-
kollektiv. 

Nästa vecka kommer ett nytt 
offentligt konstverk att växa 
fram på UKK, med titeln 
”Byggplats 2016”. Konstnä-
ren Erik Hedman och konst-
pedagogen och curatorn  
Johanna Uddén är initiativ-
tagare och har i sin tur bjudit 
in asylsökande Uppsalabor 
och allmänheten för att ge-
nomföra projektet. 

Boende på Ribbingebäck
På förmiddagarna kommer 
vuxna och barn som bor på 
asylboendet Ribbingebäck att 
få bygga på skulpturen och 
på eftermiddagarna fortsätter 
ensamkommande flykting-
barn med arbetet. Fredag 
27/5 klockan 13.30–16.00 är 
alla Uppsalabor välkomna att 
bygga på konstverket, som 
ska stå mellan entréerna till 
Stora salen på plan 6. Klock-
an 17 samma dag blir det ver-
nissage.
Vad kommer det att bli för 
ett konstverk?

– Det vet vi ju inte. Det 
kommer att få växa helt 
ohämmat. Det enda vi vet är 
att vi har en viss golvyta till 

vårt förfogande och att 
konstverket kommer att byg-
gas av återvinningsmaterial, 
säger Johanna Uddén.

Varje medkonstnär får 
bygga en egen skulptur som 
sedan byggs in i den större 
skulpturen. Deltagarna kan 
leta material utifrån en viss 
idé eller låta sig inspireras av 
materialet.

– Vill de göra något som 
handlar om den egna situa-
tionen får de göra det, vill de 

hellre göra en humoristisk 
form får de göra det, det är 
helt fritt, säger Johanna Ud-
dén.

Jättelik båtflykting
Samtidigt blir asylsökande i 
Uppsala medskapare i ett an-
nat konstprojekt som besöker 
Uppsala. Det är det belgiska 
konstnärskollektivet Schel-
lekens & Peleman som har 
bjudits in av Uppsala univer-
sitet i samband med en kon-

ferens som har titeln ”Can a 
person be illegal? Refugees, 
migrants and citizenship in 
Europe”. 

Schellekens & Pelemans 
projekt består av två delar. 
Den ena är en jättelik upp-
blåsbar skulptur, ”Inflatable 
Refugee”, som föreställer en 
båtflykting. 

Skulpturens storlek ska 
symbolisera hur extrema re-
aktionerna har varit på båt-
flyktingarnas ankomst till 

Europa. Konstverket kom-
mer att visas i Botaniska 
trädgården torsdag–lördag. 

I den andra delen av pro-
jektet, ”Moving Stories”, upp-
muntras asylsökande i Upp-
sala genom ett samarbete 
med Röda Korset att skriva 
brev till andra Uppsalabor. 
Breven kommer att delas ut 
till slumpvis utvalda adresser 
i Uppsala. Mottagarna får 
även vykort som de kan an-
vända för att svara på breven.

Mer oM  
konstprojekten
Byggplats 2016
�Vad: Kollektivt skapad 
skulptur av återvinningsma-
terial.
�Var: på UKK.
�när: påbörjas måndag 
23/5. Öppet för allmänheten 
att bygga fredag 27/5 klock-
an 13.30–16, vernissage 
klockan 17. Visas till 2/6.
�Hur: Fritt inträde under 
UKK:s öppettider. Bekostas 
av Uppsala kommuns kul-
turnämnd.

Inflatable Refugee
�Vad: stor uppblåsbar 
skulptur av en båtflykting.
�Var: i Botaniska trädgår-
den.
�när: torsdag 19/5–lördag 
21/5.
�Hur: gratis inträde under 
Botaniska trädgårdens  
öppettider.

Moving Stories
�Vad: Brev från asylsökan-
de i Uppsala till andra Upp-
salabor som får möjlighet 
att svara på breven.
�Var: i slumpvis utvalda 
Uppsalabors brevlådor.

På besök i botan. det belgiska konstnärskollektivet schellekens & pelemans uppblåsbara flykting har tidigare visats i flera 
europeiska städer, däribland Venedig. Foto: dirK Kinot/scHelleKens & peleman
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RABATT 100 kr
Rabatt

15-29 maj!

Sommarpasset - bada på Fyrishov och 
Gottsundabadet så mycket du vill.

Pris med rabatt:
Barn 4-15 år  275 kr (375 kr)
Vuxen 16 år+ 375 kr (475 kr)
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Moogio Uppsala
Bolandcity
Stångjärnsgatan 10
Tel 018-10 66 60
Mån-fre 10-19, lör 10-17, sön 11-17

Med rätt markis kan du få ut mer av ditt hem. Utrusta din markis med 
värmare och belysning och gör det till ett komplett uterum. 
Läs mer om våra produkter på www.moogio.se 
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