
Från 19 juni - 20 augusti pågår konstprojektet Tomma Rum på väveriet 
i Uddebo.

Tomma Rum är en plattform för kulturellt och konstnärligt utbyte som varje sommar 
arrangerar en vistelse på en mindre ort i Sverige. Projektet fokuserar på möten och 
att lägga grunden för nya former av samarbeten mellan konstnärer, kulturutövare 
och lokalbefolkningen på orten som besöks.

Väveriet har avslutat sin produktion sedan länge, följt av olika ägare. För tillfället 
står en del av lokalerna tomma medan vissa redan används som ateljeer, 
musikstudio, industrikök, kontorslokaler etc.

Övriga samarbetspartners är bl. a. Tranemo kommun, Trummelurhuset, Gula huset, 
Returen, Återbruket och Kulturskolan i Tranemo.

TOMMA RUM PÅ VÄVERIET I UDDEBO.



Tomma rum startades 2003 och har fram till 2017 genomfört 14 stycken sommar-
projekt och ett höstprojekt på mindre orter i Sverige. Varje år tar vi kontakt med 
kommuner och föreningar och frågar efter rum som vi kan verka i. I utbyte mot 
lokaler ger vi konst och kultur till orten. 
Under åren har hundratals människor deltagit och vi har bott och arbetat i lokaler 
såsom; kyrkor, fabriker, Folkets Hus, frisörsalonger, slakterier, skolor, tipis med 
mera.
 Tomma rum fyller ut ett tomrum både platsmässigt och kulturpolitiskt. Avfolkade 
kommuner prioriterar inte kultur ekonomiskt. De har å andra sidan ofta många 
oanvända lokaler. Att söka dessa i utbyte mot konst har visat sig vara fullt genom-
förbart. Många kommuner och föreningar välkomnar oss till deras ort och varje 
år står vi inför ett angenämt problem; att välja en plats.
 Även om Tomma rum kan påminna om en konstskola eller en institution skiljer 
det sig åt då det är öppet för alla att delta. Det finns inga inträdeskrav och pro-
jektets struktur formas av de som deltar i relation till platsens förutsättningar. Vi 
ordnar bostad, ateljé och galleri i ett regionalt samarbete. Tomma rum är ett alter-
nativ för konstnärer att komma samman och verka oberoende av status, där hela 
den konstnärliga processen kan formas av oss själva.
Katalogen Tomma rum finns i Sverige vill ge en glimt, en inblick i ett mycket 
mångfasetterat och mångbottnat konstprojekt som involverat människor från oli-
ka världsdelar, samlade på en liten ort, en kortare eller längre tid, för att bli på-
verkade och för att lämna avtryck.

EN INTRODUKTION.



Hur drivs Tomma rum?
Tomma rum är ett konstnärsdrivet projekt. Vi söker stipendier och projektpengar 
och vissa år finns det pengar, andra år har Tomma rum drivits på nollbudget. För 
att inte organisatörerna ska behöva betala kostnader som projektet har finns en 
medlemsavgift och en deltagaravgift. Traditionellt drivs liknande projekt av någon 
slags avlönad projektledare. Tomma rum byggs däremot av de som deltar och 
upprätthålls av ideellt engagemang. När vi tilldelas fondpengar går de främst till 
reseersättning för alla deltagare, ersätting till ansvariga och till inköp av material, 
verktyg och teknik. I år även till katalogen du nu läser.
Varje höst påbörjar vi sökandet efter nästa sommars värd. Det innebär att kon-
takta, föra en dialog med och besöka de orter som erbjuder en plats. Vi har vissa 
praktiska önskemål gentemot vår värd såsom tillgång till cyklar, internet och ko-
piering. Även att boende och arbetslokal ligger nära varandra. En viktig aspekt är 
också vilka orsaker kommunen har för att ta emot Tomma rum och om det finns 
goda förutsättningar för ett gott samarbete oss emellan.

Hur drivs Tomma rum på sommaren?
Tomma rum pågår oftast under en tioveckorsperiod från juni till augusti med un-
gefär 15 deltagare åt gången. För att fördela det praktiska arbetet finns varje vecka 
en person som fungerar som kontaktperson, är allmänt ansvarig och är en länk 
mellan deltagare, kommun och media.
Det finns inga konstnärliga krav eller förväntningar på någon deltagare. Du är 
helt fri att forma din tid. Du kan initiera en utställning, ett gemensamt projekt, ett 
samarbete, arbeta helt individuellt eller hitta på något annat. Du tar också eget 
ansvar för att genomföra dina projekt och hjälps åt med det som behöver göras för 
att Tomma rum ska fungera. Under middagarna får vi tid att gå igenom praktiska, 
konstnärliga och andra saker som dyker upp.

Vad är bra?
Öppenheten och oförutsägbarheten. Tomma rum är viktigt och unikt för att det 
under en kort period skapar möten för många olika verksamma inom kulturvärl-
den. Detta sker i en inkluderande miljö som leder till ett varierat kontaktnät, nya 
arbetsmetoder och nya tankesätt. Konsten blir ofta utåtriktad, inbjudande och 
interagerande och det uppstår även samarbeten och samtal mellan konstnärer 
och ortsbefolkningen.
Tomma rums historia visar på flera exempel där projektet har inspirerat till fort-
satta satsningar på kultur och resulterar än idag i nya konstprojekt på de besökta 
orterna.

Vad kan vara mindre bra?
Vår önskan och vår förutsättning är att vara konstnärligt fria gentemot våra värdar. 
Ofta har dessa en förväntad bild av vad vårt besök kommer att ge för resultat. Vi 
vinner på att ge en tydlig bild av hur Tomma rum fungerar.
Även om projektet är tillgängligt för alla sprids informationen om Tomma rums 
existens inom en ganska begränsad sfär. För att bredda projektet behövs ytterli-
gare resurser, tid och engagemang. Ibland kommer frågor som: Varför behöver 
landsorten invaderas av samtidskonsten? Behöver den upplysas? Men kanske kan 
samtidskonsten må bra av att komma ifrån urbaniteten ett tag och andas lite frisk 
luft? Alla dessa saker är intressanta med Tomma rum. Varje vecka är unik och
föränderlig. Atmosfären är tillåtande och samtal pågår kring alla dessa aspekter.


