
GROWING ART – Ett Assemblage ur vatten, jord och eld

 
Kristallika hexagoner bildar nya tak och 
rum till växthusanläggningen. 
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 Keramik förknippas ofta med bruksföremål och design och har som 
konstverk ofta lägre status än exempelvis måleri och skulptur. Growing 
Art vill belysa problematiken kring keramiksens roll som material, objekt 
eller konst och ge plats och status åt konstnärer som arbetar med det 
keramiska materialet i skulptur. Skulpturparken tillägnas därför helt åt 
materialet keramik.

Vatten, jord och eld är grunden för det keramiska materialets existens, 
men också avgörande för växternas liv. Platsen för skulpturparken har en 
historia som odlingscentrum, och i förslaget Growing Art samlas därför 
både keramiskt och botaniskt material i ett tredimmensionellt kollage, ett 
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assemblage. När de olika materialen ingår i assemblaget kan nya  
sammanhang, samband, symboliska värden och associationsmöjligheter 
uppstå. I gestaltningsförslaget används vatten, jord och eld –  
gemenskapen mellan keramik och växter för att hålla samman assem-
blaget.  Enkla symboler för de tre elementen återkommer i formspråk, 
mönster och färger. 

Terrakottavägarna slingrar genom parken. Leran lever, 
andas och byter skepnad mellan träden, i gräset och 
bland tistlarna. Gestalter, rumsliga former och skulp-
turer växer upp ut marken och berättar tillsammans om 
keramikens ombytlighet och många uttryck. Growing 
Art är en unik skulpturpark med syfte att samla och lyfta 
fram nationell och internationell keramisk konst.
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GROWING ART – Materialmöten och skissexempel
Den blå läktaren
En lång bänk vänder sig som en läktare mot den öppna 
gräsmattan och går som en blåskiftande horisontell linje 
med vågmönster genom parken. Läktaren är klädd i klinker 
för att tåla slitage och stengodset är glaserat sju olika blå till 
violetta nyanser. Mönstret på sittytan och i ryggen är lagt 
i mosaik, ett mönster som återkommer i olika variationer 
genom parken.   

Det eldade och brända – konst och nytta  
Inne i växthuset finns plats för utställning, café och odling. Terrakotta kakel 
med infärgade angober ger skiftande varma färgnyanser åt väggar och arkitek-
toniska detaljer. I golvet återkommer hexagonen som sågspånsbrända klinker-
plattor i terrakotta. Bränningstekniken ger intryck av att leran brunnit genom 
skiftningarna från svart till rött och de oglaserade plattorna vaxbehandlas för 
att klara slitage. 

Självförsörjande växthuscafé – 
leran som odlingsmark 
Mot söder breder caféets grönsaksodling ut sig. Grönsakerna kombineras med 
dekorativa insektslockande perenner och bienner som vävarkarda, muskatell-
salvia, vallmo och oregano. En terrakottagång i granitkeramik välkomnar 
gästerna. Stengodsplattorna är lagda i tre olika nyanser vilket ger en levande yta 
och väg.

Performance. Bakom den blå läktaren växer blå bolltistel, hallon, björnbär och oxel.

Glaserat klinker i stengods.

Ogräsets arkitektoniska kvalitet
Mot östra entrén återkommer mosaikmönstret i en variation av rödglaserat och oglaserad stengods 
i terrakotta på växthusets fasad. Även här används klinker för hållfastheten. I markbeläggningen av 
granitkeramik formar plattorna hexagoner som sträcker från växthuset mot parken. Vid gränsen 
mellan uteserveringen och gräsmattan brer planteringar med höga blålila perenner, exempelvis 
mariatistel och blåeld ut sig.          

Mosaik i kakel och  
terrakotta.  

Markbeläggning i 
granitkeramik, fyra olika 
nyanser. 

Uteserveringens runda 
bord är kaklade i blågla-
serat stengods. 

Överblick,  
utblick och insikt
Utkikstornet byggs upp av 
hexagoner, växelvis av glas 
och växelvis keramikklädda. 
I tornets mitt går en  
spiraltrappa upp till en  
öppen takteras. Runt trap-
pan och upp genom hela 
tornet klättrar ärtväxter. 
På vägen upp för trappan 
ger tornet besökaren olika 
utblickar över parken. 

 Glaserat  och oglaserat kakel och klinker klär de delar 
tornets väggar som inte består av glas.Utvändigt används 
klinker, invändigt används kakel. De glaserade plattornas 
gröna och  violettrosa toner samspelar med tistlarna i parken 
och kombineras med oglaserat stengods i rödbrunt och mörkt 
gråblått.   
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