
(X)sites

(X)sites’ koncept:
(X)sites blir utställningar med platsspecifik temporär konst (Land Art) i landskapen efter cykellederna Kattegat-
tleden och Sjuhäradsrundan. (X) står för det vi inte vet, sites står för platser, och excites = engagerar. Projektet 
präglas i alla dess delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med 
konsten och landskapen. 

(X)sites fyra hörnstenar
1  Konstnärerna och utställningarna:
Vi, Konstnärscentrum väst, skapar så bra förutsättningar som vi kan för att konstnärerna ska kunna skapa bra 
konst som möjligt. Däri ligger bl.a. att vi följer MU-avtalet.
Ett 30-tal konstnärer från 9 länder tar plats utefter cykellederna som tillsammans sträcker sig ca 430 km. 
Uttagningen har gjorts utifrån konstnärlig kvalitet och vilket förhållande man har till landskapen som man ska 
göra konst i. Det sägs att vi bär vår hemtrakts landskap i oss. Är vi människor också platsspecifika? 

2  Kollegiet
Fyra seminariedagar med inledande föredrag med uppfäljande samtal; Stig Swedberg kulturmiljöexpert arkeolog 
från Kulturlandskapet; What is landscape? Camille Buttingsrud, filosofi-forskare Köpenhamn med en fenomenolo-
giskt introduktion till hur vi varseblir rummet; Artistic Attention och Nina Bondeson, konstnär och folkbildare 
återkopplar konsten till samhället; Language and the world – report from a changed topography in art. 
Kulturmiljöexpertis-guidning för konstnärerna på platserna. Med det får de mer material att arbeta med. Alla 
landskap är mer eller mindre kulturlandskap, mer i städer och mindre på landet. Det innebär att människa har satt 
sina spår där. En del av det kan man läsa av i landskapet, en del kan man läsa om i dokument och tillsammans utgör 
det vårt kulturarv. Kulturarv brukar hävdas som nationellt identitetsskapande och har blivit allt mer laddat. Nu 
kommer konstnärer från långt skilda platser att arbeta med platserna. Med det kommer nya kulturarv att skapas!

3  Forum
Forum syftar till att aktivt skapa möten mellan publiken/allmänheten - inkl. barn och unga/turister och nyskapad 
platsspecifik samtidskonst. Konsten kommer - speciellt ur ett allemansrätts-perspektiv - att bokstavligt plac-
eras mitt i samhället. Den sätter fokus på landskapen och med det vår offentliga miljö. Konsten tilltalar publiken 
genom konstnärliga förhållningssätt. Konstnärliga förhållningssätt öppnar upp för nya perspektiv, nya “glasögon” 
att se igenom och kan stimulera ett kritiskt tänkande. 
Guidade visningar med samtal, happenings och works-hops för alla åldrar kommer att äga rum under utställning-
sperioden vernissager; 5 resp 6 aug.

4  Plattform
I höst kommer tre regioner, elva kommuner, ett antal organisationer och institutioner att ha olika erfarenheter av 
samma projekt. En bra struktur behövs för att fånga upp och utvärdera all den erfarenheter som utställningarna 
generar. Det nätverk som med projektet byggs blir till en interregionalt samarbete med arbetsnamnet “Plattform”. 
Vilja och intresse för byggandet finns i alla regioner och kommuner. Ett stort intresse finns också hos konstnärer 
och konstnärsorganisationer. Den gemensamma viljan och med stöd från Kulturrådet ger stora  möjligheter till 
ett infrastrukturbygge som riktar uppmärksamhet på konsten i samhället & våra offentliga miljöer, utvecklar er-
farenheter & metoder och söker finansiering för kommande års utställningar. Därmed kan konstformen land art 
utvecklas och konstens roll i samhället stärkas. I kölvattnet engageras kulturmiljöinstitutioner, skola, kringnärin-
gar  etc.  Ett kunskapscenter växer fram där både “know how” och “know why” alstras.  
(X)sites planeras genomföras 2017-19, därefter som biennal.
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Fakta:

(X)sites arrangeras av;
Konstnärscentrum väst. 

Projekt och konstnärlig ledning; 
Mats Nordlund, Robert Hais från KC väst och Nina Wenedikter från Ängelholms kommun

(X)sites i siffror:
1 projekt
2 utställningar 
30-tal konstnärer 
9 länder representerade  
3 regioner
11 kommuner
2 cykelleder
430 km cykelled 
3 år, inledningsvis: 2017 -19

(X)sites stöds av:
Kulturrådet, VG-regionen, Region Halland, Region Skåne, Sjuhäradsbygdens kommunalförbund, kommunerna: 
Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Båstad, Halmstad, Falkenberg, Varberg och 
Kungsbacka, Postkodlotteriets kulturstiftelse, Hallands konstmuseum och GIBCA Extended.

(X)sites samarbetar även med:
Ljudkonst i Sjuhärad, Begreppsverkstan för konsten, Kulturlandskapet, Konstitutet Kalvfestivalen, Isildurs Bane,
Konstnärscentrum syd, öst, mitt och nord

Länkar:
landart.se/index.php/LandartProjekt/xsites_kattegattleden
landart.se/index.php/LandartProjekt/xsites_sjuhaerad
kulturstiftelsen.se/blog/projekt/xsites-utomhuskonst-lokal-samhorighet
landart.se
kc-vast.se
konstnarscentrum.org
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