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TipseT
Trädgårdsprofil
berättar
Hannu Sarenström,
trädgårdsprofil, mat
kreatör och författare talar
om sina passioner på
Blessellska gårdens
orangeri , lauter Fårö
kl 19.
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Provbrottet. Plastmuggar i stängslet levererar budskapet.

Foto: Patrik Qvist

KonstaKtivist. Patrik Qvist lämnar inget tvivel om avsikten i sitt konstpro
jekt.

Maning. en av konstnärens många varianter på samma tema.
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Foto: Lasse Linusson

En maning till besinning

konsT
Uttag medges ej. Konstprojektet
som Patrik Qvist redovisar på Kalkladan Konst Bungenäs, med start i
dag, lördag, lämnar inget tvivel när
det gäller avsikten. ”Vi måste besinna oss” är konstnärens credo,
förslösandet av naturresurserna
kan inte fortgå.
Vi träffar Patrik Qvist i full

färd med att reparera en av
de många varianter på temat ”uttag medges ej” som
han genomfört, nu vid piren längst ut på Bungenäs.
Bokstäverna i träribbor som
format sentensen är sönderbrutna, kanske vandaliserade.
– Från gatukonstprojekt

jag hållt på med är jag van
vid att det kan hända sånt
här, jag får försöka bygga lite
stadigare, säger han.
Aktionerna han genomfört

och sen dokumenterat med
kamera för att årets utställning i Kalkladan skulle bli
verklighet har dock skett
utan skärmytslingar. Kon-

flikten ligger på ett helt annat plan.
– När vi får beskedet i
bankomaten att inget uttag medges, då förstår vi att
det är slut på kontot. När jag
använder begreppet i min
konst är det både ett slags
post-it-lapp till mig själv,
men framför allt en maning
till besinning i vår värld. Vi
kan inte fortsätta slösa med
jordens resurser på det sätt
vi vant oss vid, säger Patrik
Qvist.
Han har åkt runt och letat
miljöer som visar öns naturresurser; färskt vatten, naturgrus, skog, hav. Och på platserna han fastnat för har han
sänkt ned en nio meter lång
handmålad banderoll, kombinerat plastmuggar och på
andra sätt format texten ”uttag medges ej”.
Det hela började egent-

ligen för två år sedan, när
Patrik Qvist för första gången var inbjuden av Kalkladeutställningarnas curator Sophie Allgårdh. Han hade andra planer för sin utställning
då, men hamnade mitt i den
infekterade debatten om Ojnareskogen, som i stället
blev hans tema.

I år har han återvänt till
skogen, konflikten mellan
kalkindustrin och miljöintressena med vattentillgången i fokus belyses än en gång
Provbrotten som Nordkalk
tog upp, innan brytningen
stoppades, finns förstås med
i de aktioner som genomförts. Scenerna dokumenterades i en serie fotografier i
stort format, och en av dessa
visas i utställningen. I en video som visas på vernissagedagen och därefter kom-

mer att kunna ses på youtube är Ojnareskogen tom på
folk, skogen är dokumenterad med en liten fast actioncamera som tagit bilder under en vecka i juni.
– Ojnareskogen blev ett
begrepp, jag ville se vad det
här egentligen var för plats,
kommenterar Patrik Qvist.
Under lördagen förs ett
samtal med konstnären, lett
av Sophie Allgårdh, där man
hoppas ytterligare fördjupa
diskussionen.
– Jag förstår att folk behöver jobb, jag har respekt för
att det finns olika intressen,
men västvärldens dilemma
är att vi vill leva på en nivå
som naturresurserna helt
enkelt inte medger, fortsätter han.
lasse linusson
lasse.linusson@gotlandstidningar.se

