SKUGGAN
Det nya möter det gamla. De unga möter de äldre. Svaga. Starka. Hen/hon/han. Färsgstark. Färglös. Alla får plats och är välkommna. Här är platsen där värmen möter kylan.
Skuggan möter ljuset. Människor med olika ideer, visioner, tankar, åsikter. Ideer krockar, samverkar, speglas av varandra, påverkas och formas av varandra. Vi samlas under ett tak
som håller oss samman men som låter oss vara dom vi är. Skuggan som faller ner på våra ansikten när vi går in gör att vi måste anstränga oss för att se vem som står där. Vi behöver anstränga oss för att förstå, acceptera och respektera dom olikheter som dyler upp.
Det här är mötesplatsen för respekt och förståelser för olikheter.

OM SKUGGAN
Den här installationen är gjord av en metallonstruktion med olika typer av sammanfogningar,
tekniker och stål sorter, dels för att visa på stålets olika tekniker och kvaliteer, men också för
att visa på en gestaltning av hur mötet mellan människor kan te sig i form av en rumslig gestaltning. Möten mellan människor kan vara komplexa, men dom kan också vara väldigt enkla. På samma sätt återkoppla detta till stålets komplexitet men samtidigt sin enklelhet.
Installationen är uppbyggd av fem olika moduler som är enskilt monterade. På plats monteras
de ihop till en enhet. De olika modulerna består av 5 olika rumsliga element för att bjuda in til
olika miljöer och som kanske också tilltalar olika människor och möten. Installationen är belyst
för att skapa skuggspel på omgivningen och de som befinner sig i installationen.

MATERIAL
I så stor mån som möjligt ska installationen vara tillverkad i restmaterial. Är det
nån stålbalk som är sned så är det okej. Det blandas även in nytt material där
det behövs. Olika typer av stål används för att återkoppla till människos olikheter och för att visualisera mötet mellan dem.
TEKNIKER
Ett urval av tekniker anväds för att framhöva stålets möjligheter. Bockning,
svetsning, skruvförband, nitning, mm.
KONSERTHUSET OCH IVAR TENGBOM
Med konserthuset i bakgrunden försöker denna installation sträva uppåt mot
molnen. De kontrasterar mellan den ordnade och oordnade.

