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GÖTEBORG 400 ÅR

Göteborgs
Stadstriennal
2021 genomförs Göteborgs Stadstriennal för tredje gången. Stadstriennalen är ett nationellt forum och en
plattform för att samtala kring och
gemensamt göra stad. Syftet är att
tillsammans undersöka nya sätt att
ta, ge och skapa plats i staden.

På grund av rådande situation i
världen kommer huvudutställningen
och de mest publika arrangemangen,
tillsammans med Göteborgs 400-års
jubileum, flyttas till 2023. Under 2021
genomför Stadstriennalen ett mindre
omfattande och pandemianpassat
program.
2021 års program handlar om att
stegvis bygga upp program, samarbeten och innehåll mot 2023 men
också ge ingångar till att på egen
hand utforska staden vidare, utomhusprogram och digitala samtal och
föreläsningar.
Under vintern 2020 utlyste Stadstriennalen ett Open call för professionella såväl som icke-professionella
konstnärer, designers, arkitekter,
skapare och tänkare att föreslå en
idé för program/ struktur/plattform
som kunde realiseras som en del av
stadstriennalen. Fem av dessa förslag
genomförs under triennalen 2021.
Triennalen fortsätter också det peda-

Göteborg fyller
400 år
gogiska programmet riktat mot barn,
vid Näsan i blöt i Jubileumsparken.
2021 års program är indelat i två
akter; akt 1 i juni och akt 2 i september. Under akt 1 släpper Göteborgs
Stadstriennal en ny arkitekturguide
som innefattar Göteborgs arkitektur
de senaste 100 åren. I Hammarkullen
öppnas en utomhusutställning med
utgångspunkt i Jens S Jensens bilder
och en ommålad station.

Den 4 juni 2021 är det 400 år sedan
Göteborg grundades och det har
blivit dags att ge vår stad det storslagna firande den förtjänar. Själva
födelsedagen kommer att firas med
flaggning, salut och annat som hör
ett 400-årsjubileum till. Vid sidan
av det formella firandet kommer
året också att bjuda på utställningar,
konstinstallationer, maratonlopp och
mycket mer. Dessutom har ju precis
Hisingsbron invigts! Håll utkik på

goteborg2021.com för senaste nytt
om allt som arrangeras i år.
Med anledning av covid-19 planeras
det riktigt stora jubileumsprogrammet, då göteborgare och besökare
från hela världen kan fira tillsammans,
till år 2023. Göteborgs 400-årsjubileum är mer än ett firande. 2009
fattades beslut om att göra jubileet
till en drivkraft som får saker att hända och i drygt tio års tid har arbetet
pågått. Med utgångspunkt i göteborgarnas idéer har vi kommit närmare
vattnet, närmare varandra och fått
fler platser att mötas på. Tillsammans
skapar vi ett ännu bättre Göteborg.
Nu är det dags att fira det!

I programmet beskrivs varje akts
programpunkter kortfattat. Därefter
beskrivs utvalda programpunkter
mer omfattande. Stadstriennalen
byggs fram i ett nätverk med många
aktörer som på olika sätt arbetar
med staden och dess gestaltade livsmiljö. Vi har valt att lyfta fram några
av dessa aktörers verksamhet för
2021 i programmet, markerade med
grön bakgrund.
Vi hoppas att ni hittar något i programmet som ni vill ta del av och
vara med att ta, ge och skapa plats i
staden.

FOTO: LINDA HUTCHINS
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Program akt 1:
4–17 juni
Alla Stadstriennalens programpunkter är kostnadsfria.
Programpunkter som visas online kan ses på
www.stadsutveckling.goteborg/stadstriennalen eller facebook.
Fysiska events har begränsat antal platser, förbokning via
www.goteborg2021.com/jubileumskalendariet.

Vi reservar oss för eventuella ändringar i programmet.

Fredag 4 juni
ONLINE – LIVE FRÅN
RÅDHUSET

Invigning av Göteborgs
Stadstriennal och release av
ny arkitekturguide
14.00–15.00
14:00 Kristoffer Nilsson, Malin Finlöf
och Cecilia Helsing från Stadstriennalen hälsar välkomna och inviger årets
triennal.
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Deltagare i samtalet:
Claes Caldenby, Vanja Larberg och
representanter från Ungdomsfullmäktige.
Moderator: Dan Hallemar, redaktör,
Arkitektur förlag.
14:30 Online-guidning av Rådhusets
tillbyggnad, ritad av Gunnar Asplund
1936. Med Claes Caldenby.

14:05 Release av boken Staden, platserna och husen – Göteborgs Arkitektur 1921 – 2021.

Läs mer om arkitekturguiden och de

Möt några av skribenterna till arkitekturguiden och hör dem dela med sig
av sina tankar om Göteborg.

facebook.com/goteborgsstadstriennal/

medverkande på sidan 8–11.
Sändningen kan följas via:
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Lördag 5 juni
ONLINE FRÅN
HAMMARKULLEN

Vernissage:

Vi är här!

- en fotoutställning om att
växa upp i Hammarkullen
14.00–14.30
Utställningen öppnar den 5 juni och
har öppet dygnet runt till och med
den 30 september.
Under hela sommaren visas fotoutställningen Vi är här! utomhus
i Hammarkullen centrum. Genom
fotografier från bland annat Jens S
Jensen och Mona Hussein visas barn
och ungas platser i stadsdelen.

Medverkande på vernissagen:
Stadsarkitekt Björn Siesjö inviger
utställningen
Per Herngren som växt upp i Hammarkullen och fotograferats av Jens
S Jensen delar med sig av sina tankar
om tiden som skildras i bilderna.
Abdixakim Axmed berättar om
workshopen som han medverkat i,
där delar av utställningen byggts.

Vernissagen sker digitalt och kan
följa live och ses i efterhand på:
facebook.com/goteborgsstadstriennal.
FOTO: LINDA HUTCHINS

Läs mer om utställningen, de medverkande och samarbetspartners på sidan
14–23.

HAMMARKULLEN

Torsdag 17 juni

Guidade turer
Följ med unga guider från
Hammarkullen och hör dem berätta
om utställningen Vi är är!
I samarbete med Hammarkullen
365/HAMSAM erbjuds guidade
turer av utställningen. Samling vid
Hammarkulletorget.
På vernissagedagen sker två
guidningar, kl. 14:30 och 15:30

HAMMARKULLEN

Stadsvandring
Tema: Rekordåren
Start på Hammarkulletorget
17.00–18.00

Övriga datum, lördagar kl. 14:00:
12 och 19 juni
28 augusti
4, 11, 18 och 25 september

Bebyggelseantikvarie Sanja Peter
tar oss med på en guidad tur genom
Hammarkullen. I boken Staden,
platserna och husen har Sanja Peter
skrivit kapitlet Sextiotalets nya stad
– Rekordåren 1960-1975, som guidningen utgår ifrån.

Begränsat antal platser. Platsbokning

Begränsat antal platser. Platsbokning

på www.goteborg2021.com/

på www.goteborg2021.com/

jubileumskalendariet

jubileumskalendariet

FOTO: MONA HUSSEIN
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FOTO: CARL ANDER

BOKRELEASE

Staden, platserna
och husen
Göteborgs arkitektur
1921–2021
En stad rymmer alltid mer än någon
enskild invånare kan känna till, och
i en fantastisk stad sporras alltid
fantasin av det okända eller det
möjliga.
– Rebecca Solnit, Wanderlust: 		
A History of Walking, 2001

Ett oöverträffat sätt att lära känna
sin hemstad är att ströva runt och

upptäcka nya platser, vid sidan om
ens invanda vägar. Boken Staden,
platserna och husen: Göteborgs
arkitektur 1921–2021 tar med läsaren
på en vandring genom Göteborg,
som en inspiration för såväl invånare
som besökare att upptäcka stadens
pärlor. Dels förstås genom de platser
och byggnader som presenteras i
boken, men kanske framför allt som
en introduktion till att hitta fler lager
och egna ingångar till staden och
arkitekturen.

ovanpå varandra. Inför 400-årsjubileet har stadsbyggnadskontoret
utvecklat Göteborgs Stadstriennal
– en plattform för att konkretisera
kunskap och samtal om Göteborgs
gestaltade livsmiljö. Arkitekturguiden
är framtagen som en del av detta
samtal, av Stadstriennalen i samverkan med Arkitektur förlag. För
Stadstriennalen är det särskilt viktigt
att guiden når ut till allmänheten och
stadens grundskolor och universitet,
kompletterad med ett pedagogiskt
program och stadsvandringar.

ha ett mer övergripande tema som
spårvagnsstaden, bilstaden, subkulturerna, konsten eller barnens stad.
Till varje ingång hör ett par avslutande sidor med friare associerande bilder och citat och tips om matställen,
böcker och filmer längs vägen.

Guiden är upplagd med 20 ingångar
till stadens platser och hus. Ingången
kan vara en bestämd plats eller en
enskild byggnad som öppnar för en
berättelse om arkitektur men också
om stadsutveckling, politik, ekonomi,
idéhistoria, allt det som arkitektur
handlar om. Ingången kan också

Här finns en stad att upptäcka. Det
finns gator att gå, hus att stanna vid,
platser att förundras över, frågor att
ställa, svar att ifrågasätta. Så börjar
samtalet om staden – med att se och
reflektera.

Kartor kompletterar med en fylligare
bild av staden och det landskap som
är dess grund. De två sista ingångarna handlar om arkitekterna som
planerat och ritat staden och om de
mera långsiktiga planerna för framtiden genom ett århundrade.

När boken skrivs har snart 100 år gått
sedan Göteborgs 300-årsjubileum
och guiden fokuserar på just detta tidsutsnitt: från 1921 fram tiIl det
kommande 400-årsjubileet. Mycket
har förändrats under hundra år, men
mycket finns också kvar. Staden
består av sega strukturer som lagras
FOTO: LINDA HUTCHINS
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Håkan Thörn

BOKRELEASE

Staden, platserna och husen
Göteborgs arkitektur 1921–2021

Medverkande
Det nyproducerade materialet i arkitekturguiden har tagits
fram av fem skribenter och två fotografer. Materialet
kompletteras med arkiv- och kartmaterial.

Subkulturer – från Järntorget till
Hammarkullen
Håkan Thörn är professor i sociologi
vid Göteborgs universitet, där han
bland annat forskar om handlar sociala rörelser och stadsutveckling. Han
har skrivit ett flertal böcker på dessa
teman, bland annat Stad i rörelse:
stadsomvandlingen och striderna om
Haga och Christiania

Fotografer

Skribenter
Claes Caldenby

Vanja Larberg

Carl Ander

Arkitekturguidens huvudskribent är
Claes Caldenby, professor emeritus
i arkitekturens teori och historia,
debattör och stadsvandrare och
författare till en lång rad böcker om
arkitektur, inte minst i Göteborg.

Barnens Göteborg – från Ägget till
Frilagret

Carl Ander är Göteborgsbaserad fotograf utbildad på Fotoskolan Göteborg och Akademin Valand. Han har
gjort uppdrag för bland annat Krook
& Tjäder, Liljewall Arkitekter, Göte-

Caldenby har skrivit 16 av de 20
kapitlen i boken.

Vanja Larberg arbetar med kulturvärden i stadsplanering på kulturförvaltningens strategiska enhet, Göteborgs
Stad. Hon är utbildad arkitekt och läser staden med människan i centrum.

borgs konstmuseum och Röhsska
museet.
Linda Hutchins
Linda Hutchins är verksam arkitekt
och arkitekturfotograf bosatt i Göteborg.

Redaktionen
Redaktörer: Claes Caledenby, Dan
Hallemar och Cecilia Helsing
Redaktion: Björn Siesjö, Birgitta Lööf,
Kristoffer Nilsson och Simon Wallqvist
Boken släpps den 4:e juni och
kan beställas i Arkitektur förlags
webshop: www.arkitektur.se/butik

Sanja Peter
Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist
Konstens Göteborg – det permanenta och det tillfälliga
Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist är adjunkt i teori i Fri konst på
HDK-Valand och konstskribent. Hon
är utbildad journalist och har en fil
mag i Konst- och bildvetenskap vid
Göteborgs Universitet. Hon har tidigare varit verksam bland annat som
konstkritiker, redaktör, galleriintendent, föreläsare, redaktionssekreterare samt forskningsassistent.

Sextiotalets nya stad – Rekordåren
1960–1975
Sanja Peter arbetar som byggnadsantikvarie på Göteborgs stadsmuseum. Ingången var ett projekt om
efterkrigstidens arkitektur, som hon
sedan slutet av 1990-talet arbetat
med genom inventeringar och fördjupande projekt. Fokuset har varit
1900-talets arkitektur som en del av
stadens byggda kulturarv.

FOTO: LINDA HUTCHINS
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ONLINE

SAMVERKAN

Dynamo Väst

Dynamo Väst

- En västsvensk katalysator

Den 4:e juni möts de olika parterna
för ett samtal om samverkan i
regionen kring gestaltad livsmiljö
och starten av Dynamo Väst.

för en hållbar framtid

Göteborgs Stadstriennal är stolta
över att vara en pusselbit i uppbyggnaden av Dynamo Väst. Samverkan med Dynamo Väst kommer
att bilda basen för den urbana
utställningen 2023.
Att vi gemensamt skapar vår miljö
är kärnan i den nya politiken för
Gestaltad livsmiljö. Utgångspunkten
är människan, hennes behov och
livskvalitet vid formandet och förvaltandet av våra livsmiljöer. Politiken
utgår också från allas rätt till miljöer
som är inkluderande, väl gestaltade
och långsiktigt hållbara. Perspektiv
inom arkitektur, design, konst och
kulturarv är givna men frågorna kräver ofta gränsöverskridande samarbete. Ett nytt initiativ från EU-kommissionen relaterar till denna politik
och är ytterligare en drivkraft för
vår framtida, hållbara livsmiljö – The
New European Bauhaus.

kan leda till ett bättre samhälle såväl
lokalt som globalt.
Dynamo Väst är ett nätverk för aktörer inom arkitektur, design, konst
och kulturarv. Syftet med nätverket
är att stimulera till nya former av
samverkan, kompetensutveckling
och publik verksamhet relaterat till
vårt framtida sätt att leva och verka.
Nätverket är en kreativ plattform
som verkar för dessa frågor i Västra
Götalandsregionen. Nätverket samordnas av Göteborgs universitet och
Västra Götalandsregionen/Förvaltningen för kulturutveckling.

Medverkande:
Helena Bjarnegård, riksarkitekt,
Boverket
Hampus Magnusson, ordförande
byggnadsnämnden, Göteborg Stad
Nina Due, chef Röhsska museet
Anna Rosengren, direktör kulturförvaltningen
Conny Brännberg, ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen
Nils Björling, universitetslektor, Chalmers tekniska högskola

Sanne Kofod Olsen, dekan Göteborgs
universitets konstnärliga fakultet
Ann Catrine Fogelgren, ordförande
kulturnämnden Göteborgs Stad
Henrik Kant, direktör, stadsbyggnadskontoret
Marcus Jahnke, verksamhetsledare
Centrum för hållbar stadsutveckling
Unni Liljegren, länsstyrelsen, samordnande arkitekt, Gestaltad Livsmiljö
och Havsplanering
Kerstin Alnebratt, chef Västra Götalands kulturutveckling
Moderator: Ulf Dalnäs, Vicedekan för
samverkan, Konstnärliga fakulteten
Göteborgs universitet
Samtalet kommer att filmas och
publiceras på www.stadsutveckling.
goteborg.se/stadstriennalen och
stadens playkanal.

Vi kommer att lägga hörnstenen för
att Västsverige ska bli en katalysator - en ”Dynamo Väst” som förenar
partners från den offentliga sektorn,
forskning och utbildning, industrin,
civilsamhället, utövare och experter.
Vi tror att en regional kraftsamling

FOTO: PETER KVARSTRÖM
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HAMMARKULLEN

Vi är här!
– en fotoutställning
om att växa upp i
Hammarkullen

Fotografer

Hur är det att växa upp i Hammarkullen? Hur var det för de som var
barn och unga när stadsdelen var
ny, och hur är det idag? I utställningen “Vi är här!” visas fotografier som fångar glimtar av livet i
stadsdelen. Jens S Jensen påbörjade
sin dokumentation av Hammarkullen
när området var nybyggt på 70-talet, och fortsatte sedan att komma
tillbaka och fotografera under mer
än 40 år. Under årens gång mötte
han många barn och unga som han
sedan även träffade igen senare i
livet. Mona Hussein är en samtida
ung fotograf, som i foton nytagna för
utställningen visar hur dagens barn
och unga använder och upplever området. En del saker är samma som på
Jensens tid, medan annat förändrats
och tagit nya former.

Jens S Jensen

Utomhusutställning med start på
Hammarkulletorget. Välkomna att
vandra runt i utställningen på egen
hand eller delta i en guidad tur.

Samverkansprojekt

Foto: xxxx

Jens S Jensen vann internationellt
erkännande för sina skildringar av
livet i stadsdelen Hammarkullen, som
han dokumenterade åren 1973–2013.
Genom sin förmåga att komma
människor nära blev han en förebild
för många andra fotografer.

FOTO: JENS S JENSEN

Mona Hussein
Mona Hussein bor och verkar i Hammarkullen idag. Hennes drivkraft är
att visa bilder i offentligheten som
hon själv önskat se när hon växte
upp.

Övriga medverkande fotografer
Hendrik Zeitler, Claes Olsson, Bertil
Håkansson, Sofia Hedström och
Gloria Esteban Johansson.

“Vi är här!” är ett samverkansprojekt,
läs mer om alla samverkanspartners
på sidorna 18–23 .
FOTO: MONA HUSSEIN
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Lek!
7

Hammarkullen är hemma
6

8
Barn tar plats

Göra ihop
9
Karnevalen
5
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1
Barnens Hammarkullen

Sportig fritid
Musik
2
3
Mixgården

4.6 – 26.9

Vi är här!

Göteborgs
Stadstriennal
2015 2018 2021

Utställningens nio stationer
16
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Samverkansprojekt
Utställningen “Vi är här!” är ett samarbete mellan Stadstriennalen, Hammarkullen konsthall, Hammarkullen
365/HAM-SAM, Göteborgs stadsmuseum och Ta plats – trafikkontorets
arbete med tillfälligt platsskapande.

Bostadsbolaget anställde unga för
att bygga delar av utställningen,
och en konstgrupp med barn från
stadsdelen har tillsammans gjort målningarna till en av stationerna i
utställningen.

SAMVERKAN

Hammarkullen
konsthall
Hammarkullen konsthall drivs av
Kulturhuset Blå Stället i Angered
och har som ambition att bli en
mötesplats för lokal och internationell konst samt för möten

och samtal om samhället och om
konsten. Belägen i Göteborgs enda
underjordiska spårvagnshållplats
är den kanske en av Sveriges mest
besökta konsthallar. Ett konstnärligt
råd lägger programmet.

FOTO: TRAFIKKONTORET

facebook.com/hammarkullenkonsthall

SAMVERKAN

Ta plats!
TA PLATS är trafikkontorets
stadsutvecklingsprojekt och har
som syfte att pröva och förändra
användningen av våra gator och
platser med hjälp av tillfälliga
åtgärder.
Så varför inte ”låna” miljöer som är
till för trafik eller inte alls används
och göra om dem till mötesplatser
för människor. Platser som är värda
en omväg eller en gångväg. En hög
med grus förvandlas till en strand

med hamnutsikt; en parkeringsplats
görs om till en skön sittplats. Enkla,
flexibla men effektfulla lösningar
som kan dyka upp där man minst
anar det.
Varje år förvandlas ett antal platser
runt om i staden till sommar- och
vinterplatser som blir små oaser
värda att strosa till och där man kan
sitta, vila och umgås. Göteborg ska
vara en livlig, grön och trygg stad
med plats för människor.”

FOTO: HENDRIK ZEITLER
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SAMVERKAN

Sätt färg på
Göteborg
Sätt färg på Göteborg är ett färgoch utbildningsprojekt där flera
aktörer arbetar tillsammans för
att ge arbetssökande unga mellan
19 och 24 år chans att utbilda sig
till målare – ett yrke som är i stort
behov av arbetstagare.
Tillsammans får de lära sig grunderna i yrkesmåleri och en chans att
komma ut i långvarigt arbete. Som
en del av sin utbildning får deltagarna också prova på konstnärligt
måleri under handledning av olika
konstnärer. ”21 km konst” är ett stort
konstprojekt som genomförs som
en del av Göteborgs 400 årsjubileum. Det startades för att binda
samman staden samtidigt som det
ger jobb och involverar ungdomar
i stadsutveckling. 21 km konst är

precis vad namnet antyder – en 21
km lång cykelsträcka kantad med
konst så som muralmålningar, vepor,
banderoller, färgglada tunnlar och
vimplar i lyktstolpar. 21 km konst
startar i Angered vid Kulturhuset
Blå Stället och löper genom stadens
centrum för att slutligen nå Röda
Sten Konsthall. Sträckan är 21 km
lång och går genom stadsdelarna
Angered, Hammarkullen, Hjällbo,
Alelyckan, Gamlestaden, Marieholm,
Lilla Bommen, Inom Vallgraven,
Järntorget, Majorna och Klippan. I
flera år har vi målat i staden tillsammans med konstnärer, både lokala
och internationella, och alltid tillsammans med våra unga deltagare som
utbildar sig till att bli yrkesmålare.
Under våren 2021 sker en intensiv
sista period för att berika stråket
med ytterligare verk inför invigningen den 4 juni 2021.

Stationsbyggnaden i
Hammarkullen målas
av Onofrio Chillemi
Under våren 2021 målar Sätt färg
på Göteborg stationsbyggnaden i
Hammarkullen. Målningen görs av
konstnären Onofrio Chillemi tillsammans med några av ungdomarna
som går måleriutbildningen.
Onofrio Chillemi är konstnär
verksam i Göteborg. Under de
senaste 10 åren har han skapat en
serie av verk som han namngett
”Indefinite Architecture”. I serien
ingår väggmålningar, ritningar,

objekt och installationer. Samspelet
mellan geometriska former, organiska linjer och återvunna material
ger liv åt abstrakta arkitektoniska
strukturer.
Ibland kaotiska, andra gånger
återhållna och delikata, dessa
kompositioner är alltid födda ur en
lekfull undersökning där konstnären inte letar efter svar. Samtidigt,
genom att utmana perceptioner vill
hans konst väcka frågor.

Foto: Konstverket ”Pantanal”, skapat av den
brasilianska konstnären Rafael Alencar, på
Göteborg Energi Rosenlundsverket.

FOTO: SÄTT FÄRG PÅ GÖTEBORG
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SAMVERKAN

IDÉSKISS TILL MURALMÅLNING, HAMMARKULLESTATIONEN
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SAMVERKAN

Göteborgs
stadsmuseum
Grejen med Göteborg
Älskade och hatade göteborgsföremål från 1900-talet
Vad är egentligen grejen med
Göteborg? Är det SKF och Liseberg?
Bingolotto och Hammarkullekarnevalen? Eller är det kanske vi
människor som bor här? I Stadsmuseets kommande basutställning om
1900-talets Göteborg och nutid får
du frossa i våra mest älskade, hatade
och ikoniska göteborgsgrejer och
upptäcka sidor av staden som du
inte trodde fanns.
Spana in pangföremål ur våra
samlingar som den första Volvobilen

och en Amerikakoffert som färdats
över oceanen – och bidra till ett
interaktivt göteborgshumorarkiv
med din bästa (eller sämsta) vits.
Här kan du upptäcka nya sidor av
staden, oavsett om du är göteborgare, nyinflyttad eller på tillfälligt
besök – och utforska vad som är
grejen med Göteborg för just dig.

Öppnar 4 juni 2021 på Göteborgs
stadsmuseum
www.goteborgsstadsmuseum.se

SAMVERKAN

Hammarkullen 365
Hammarkullen 365 arbetar för att
lyfta Hammarkullen genom att på
ett tilltalande sätt uppmärksamma
det starka kulturutbud som finns i
platsen och sammanföra kulturarbetarna i området. De vill hitta nya
samarbetsformer för att utöka de
boendes delaktighet i områdets
kulturliv. Med Alla för Alla.
Genom projektet har de arbetat med
flertal kulturaktiviteter i Hammarkullen, här nämns två av dem: den årliga
kulturvandring i Hammarkullen som
arrangeras sedan oktober 2010, och
arbetet med Community art med
fokus på bland annat muralmåleri i
området som startades 2014.
Arbetet har genomförts med stöd
från Västra Götalandsregionen
genom kulturstrategiska utvecklingsstöd (KSU). Samarbetspartner: lokala aktörer och föreningar, Bostadsbolaget, Sätt färg på
Göteborg.
www.facebook.com/Hammarkullen
-365-321623314656243
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#göteborgsstadstriennal
#stadsutveckling
#gbg400år
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Näsan i blöt
Uteklassrummet Näsan i blöt ligger
i Jubileumsparken och är öppet
dygnet runt.

FOTO: JUBILEUMSPARKEN
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Open call, skolprogram
och föreläsningar
Alla Stadstriennalens programpunkter är kostnadsfria.
Programpunkter som visas online kan ses på
www.stadsutveckling.goteborg/stadstriennalen eller facebook.
Fysiska events har begränsat antal platser, förbokning via
www.goteborg2021.com/jubileumskalendariet.

Under hösten 2020 utlyste Stadstriennalen ett Open call, där
allmänheten bjuds in att lämna in
idéer till programmet. Såväl professionella som icke-professionella
konstnärer, designers, arkitekter,
skapare och tänkare välkomnades
att föreslå en idé för program/
struktur/plattform.

JUBILEUMSPARKEN

Upptäck det
blöta Göteborg
Skolprogram vid Uteklassrummet
Näsan i blöt
Vi omges av vatten, lever och leker
med vatten, och klarar oss faktiskt
inte utan vatten. Men vattnet kan
verkligen ställa till det för oss. Vad
händer egentligen när vi drabbas
av regn och stigande vattennivåer?

Är störtskurar och översvämningar
något vi bara måste skydda oss ifrån,
eller skulle det kunna vara något som
hjälper oss och skapar möjligheter?
Skolprogrammet sker i samarbete
med Passalen. Förbokning kvävs, se
Jubileumsparkens hemsida.
Programmet genomförs med stöd
av EU-projektet BEGIN, som visar
hur städer kan bli bättre rustade för
klimatförändringar genom blågröna
stråk och social
innovation.

De fem utvalda förslagen är:
SWAY av Frame colecitvo, Mappa
trappa av Amy Boulton, Modefilm
av Kulturlabbet, Ljudbibliotek av
Ljudverket och Barnen bestämmer
av Pontus Johansson och Malin
Wallin.

Från de inlämnade förslagen valde
en jury ut fem projekt för att realiseras under 2021. De idéer som
valdes ut fick en budget och stöd i
form av infrastruktur, produktionskompetens och administration.
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OPEN CALL 2021

SWAY
Arkitekturkollektivet Frame
colectivo arbetar i urban kontext
med tillägg och installationer
som förändrar och förvånar.
Deras projekt SWAY utmanar den
hårdgjorda, urbana miljön genom att
introducera ett mjukt och gungande
inslag – en gräsbubbla. Tänk att flyta

på gräs och se molnen glida förbi
medan staden pågår runt omkring.
Installationen kommer genomföras
under sommaren 2022 och den är
väl värd att vänta på.
Läs mer på:
www.framecolectivo.com

OPEN CALL 2021

Mappa trappa
-stadsvandring på egen
hand
Öppet dygnet runt hela sommaren.
Konstnären Amy Boulton vill
engagera människor fantasi i sina
vardagsmiljöer. Hennes projekt

OPEN CALL 2021

MappaTrappa
Kanske har du någon gång slängt ett
öga på namnskylten på smitvägen
genom dungen, eller på snabba
trappan uppför berget när du genat
hemåt, utan att egentligen reflektera
över vem som fått ge namn åt den.

FOTO: FRAME COLECTIVO
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för Stadstriennalen är öppen och
tillgänglig dygnet runt och går att
utforska på egen hand.
För mer information om Mappa
trappa, se www.stadsutveckling.
goteborg.se/stadstriennalen
Läs mer om Amy Boultons arbete
här: www.amyboulton.info

Genom en digital trappkarta och
tillfälliga plaketter bredvid vissa
trappor lyfter projektet Mappa
Trappa fram personer från det
fördolda för att visa delar av stadens
historia som vi kanske inte känner
till. På så sätt vill projektet inspirera
människor till att utforska platser
i sin egen närhet under en tid när
vi tvingats bli turister i vår egen
hemstad.

FOTO: AMY BOULTON
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OPEN CALL 2021

Ljudverket
Ljudverket är ett ljudkonstmuseum
i Göteborg och en utställningslokal
i Kajskjul 46 vid Majnabbekajen, ett
rum där det finns möjlighet att presentera konstnärers arbeten. Museet

har även en digital plattform, en
hemsida, med en samling och andra
former av installationer och ljudrelaterade konstverk som kan upplevas
digitalt.
Ljudverket vill belysa ljud som
konstform och skapa ett sammanhang för ljudkonst i Göteborg och
Sverige.

besöka biblioteket under öppettiderna eller mejla för att boka en tid.
Allmänheten kan besöka biblioteket för att lyssna på ljud och själva
komma med bidrag till biblioteket
(drop-in). Inspelning övriga tider
bokas via mejl.
Ljudbiblioteket planeras vara öppet
varje torsdag klockan 14–20 under
sommaren, från den 10:e juni. Vernissage fredagen den 4:e juni kl. 12 -20.

OPEN CALL 2021

Barnen
bestämmer
Barnkonventionen är numera lag
i Sverige. Barns delaktighet är en
viktig aspekt i barnkonventionen
och det vill vi manifestera.

FOTO: ”PUBLIC DRONES”, GABRIEL NILS EDVINSSON

OPEN CALL 2021

Ljudbiblioteket
Kajskjul 46, Fiskhamnsgatan 41C
Öppet torsdagar 14–20
Under Stadstriennalen öppnar Ljudverket upp en kassett-inspelningsstudio dit alla är välkomna att spela
in allt från musik, historier och dikter

För att lära sig att vara delaktig
måste en få testa att vara delaktig,
och genom den processen bygger
vi sakta upp ett mer demokratiskt
samhälle.

Besök till Ljudbiblioteket följer rådande restriktioner, vilket
gör att öppettiderna kan komma
att justeras. För aktuellt info se:
https://ljudverket.online
Ljudverket kommer även att delta i
Stadstriennalens avslutande vecka
på Röhsska museet i september, se
sidan 50 i programmet.
Kontakt: hej@ljudverket.online

Men hur skulle det egentligen bli
om vi lät barnen bestämma? Kaos?
Gratis glass till alla, regnbågar och
enhörningar? Vår erfarenhet säger
att vuxna har mycket att lära av
barn, gällande hur vi tar hand om
varandra, hur vi bryr oss om, vad vi
värdesätter och mycket mer.
En sak är säkert, vi måste testa
innan vi vet svaret. Och, det kommer inte bli vad vi tror. Vi vill slänga
bort barnens torra kritor och tunna
a4-papper och istället ge dom en
massa pengar och sen ser vi vad
som händer. Häng med!

till (o)ljud. Alstren kommer att vara
tillgängliga i ett fysiskt kassettbibliotek samt online på Ljudbibliotekets
hemsida.
Har du ljud att bidra med, en historia
att berätta eller en sång att sjunga,
eller har du redan inspelade ljud som
du vill dela med dig av? Då kan du
31

CENTRUM

Modefilm
Under deltagandet i Stadstriennalens Open call har Kulturlabbet arbetat med filmer om kroppen och det
som vi kan ta på och av oss. Kostymer som blir skulpturer, klänningar
som blir karaktärer, ord på tyg som
sen blir en tröja. Kläder är konkret, vi
har alla en relation till kläder, vi kan
ändra på kläder så det passar bättre,
klippa sönder, transformera, nåla
upp och drömma oss bort.
FOTO: KULTURLABBET

OPEN CALL 2021

Kulturlabbet
Kulturlabbet är en Konstnärlig Daglig Verksamhet för bild-, scen- och
ordkonstnärer med intellektuella
funktionsnedsättningar. Sedan 2001
har de bidragit med att bredda,
berika och fördjupa Göteborgs
konstscen med foto- och konstutställningar, innovativ scenkonst,
popmusik, textildesign och poesi.
Kulturlabbet ligger i Biskopsgården
och här arbetar 25 arbetstagare som
konstnärer och 9 handledare med
dubbelkompetenser inom konst-,
32

-socialt och pedagogiskt arbete.
Grunden i arbetet är att se möjligheter före svårigheter. Att genom lust,
trygghet och struktur hitta vägar för
att som arbetstagare få utvecklas
och arbeta som konstnär inom en
eller flera konstarter. Arbetet är ett
gemensamt undersökande för att
hitta fram till sitt personliga uttryck
och stärka detta. I arbetet utgår de
från personens eget intresse och det
som väcker lust och engagemang.

”Vi gör konstkläder för det är kommunikation, detta är vi, det här vill vi
visa och säga, vi kommer ta den här
platsen och det kommer vara färgstarkt och högljutt. Vi har gjort en
film där vi visar vår klädkonst. Vilka
är karaktärerna? Vilka kläder gillar
varandra? Kläderna kanske gifter sig,
det kanske är en kung och en drottning, en clown och en modern tant,
en prinsessa från Brännö eller någon
från tidningen.”
– Kulturlabbet

Filmerna kommer att projiceras på
fasader i Göteborgs centrum under
några helger i höst. Datum och
tider släpps under sommaren på
www.goteborg2021.com/
jubileumskalendariet.

#göteborgsstadstriennal
#stadsutveckling
#gbg400år
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Torsdag 3 juni

ONLINE

Plan redux
River talks
Föreläsningsserie

PLAN REDUX RIVER TALKS är en
föreläsningsserie om transformation
av urbana landskap längs floder.
Internationella experter från akademi och praktik delar sina erfarenheter av att arbeta med stadsomvandling i städer över hela världen.
Serien är en del av forskningssamarbetet mellan Göteborgs Stad,
Sveriges lantbruksuniversitet och
Lunds tekniska högskola kallat ”Plan
Redux: mitigating place and plan”,
med fokus på hur en kan arbeta med
planeringens tidsdjup.
Föreläsningarna rör sig från Buenos
Aires fragmenterade stadslandskap
till Melbournes vertikala stadssiluett,
från New Yorks omgestaltade flodkanter till hur man framtidssäkrar en
stad utifrån globala insikter. Chinas
Pearl River porträtteras genom dess
platser, processer och projekt och
floden Emscher i Ruhrområdet bär
på berättelsen om hur ett miljöpåverkat landskap kan ges en ny
skepnad utifrån en acceptans av det
förstörda.
34

Future proofing cities
– learning from a global
perspective
Kl. 10.00–11.00
Lars Reuterswärd, Professor Emeritus, LTH, föreläser om att framtidssäkra en stad. Med människan i
centrum, och med en internationell
utblick och tillbakablick på frågor
kring hållbar utveckling, ger Prof.
Reuterswärd exempel på konkreta
åtgärder som varit avgörande för
att åstadkomma mer hållbara städer globalt.

LARS REUTERSWÄRD, FOTO: DISA REUTERSWÄRD

Tisdag 7 september

MARIA GOULA, FOTO: PRIVAT

längs med Hudson och East Rivers
estuarier i New York, med målet
att reflektera över sambanden
mellan platsers inneboende historier, förhållningssätt till design och
framväxande värden när kusten
betraktas som ett landskap.

Temporary land and water use – implications and
opportunities for governance and economy

Site-specific transformation
– report from an ongoing
methodological work adapting the plan guide method

Kl. 11.00–12.00

Kl. 14.00–15.00

Ett samtal mellan representanter
från Göteborgs Stad, forskare och
internationella experter baserat
på aktuella frågeställningar i Plan
Redux arbetet.

Ett samtal mellan representanter
från Göteborgs Stad, forskare och
internationella experter baserat
på aktuella frågeställningar i Plan
Redux arbetet.

https://slu-se.zoom.
us/j/64165901643

https://slu-se.zoom.
us/j/68349317792

From waterfronts to waterscapes: toward a new coastal genealogy

Föreläsningsserien fortsätter
under hösten med Michele Bonino från Torino, som kommer att
introducera Pearl River Delta den
9:e november, och Lisa Diedrich
från Hamburg, som kommer att
introducera Emsher Park den 7:e
december.

Meeting ID: 683 4931 7792
Passcode: 340021
Länken gäller för dagens båda
event!

Kl. 15.00–16.00
Maria Goula, lektor vid Cornell
University förläser om samtida
gestaltning av vattennära områden

Meeting ID: 641 6590 1643
Passcode: 566169
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Jubileumsparken
Jubileumsparken är ett resultat
av göteborgarnas önskemål om
grönområden och att komma
närmare vattnet, inför stadens
400-årsjubileum och byggandet av
Älvstaden
Under 2021 byggs Jubileumsparken
ut. För mer info samt aktuella
öppettider och program, se:
www.goteborg.se/jubileumsparken

FOTO: JUBILEUMSPARKEN
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SAMVERKAN

DARE2build
“DARE to Build” är en Designand-Build fokuserad sommarkurs
som erbjuds till ingenjörs- och
arkitektstudenter på masternivå vid
Chalmers Tekniska Högskola.
Som ett svar på ett behov av att
minska gapet mellan olika professioner inom en splittrad byggindustri
och öka samarbetet mot en hållbar
framtid, syftar ”DARE to Build” att
erbjuda ingenjörer och arkitekter en
gemensam och experimentell läroplattform och samtidigt adressera
och bidra till en positiv utveckling i
miljonprogramområden som Hammarkullen och Bergsjön.
Projektidéer och koncept utvecklas
under höstterminens masterkurs
”Design och Planering för Social

Integration” i tätt samarbete med
lokalsamhället och intressenter.
Tidigare projekt i kursen har varit
Fixoteket I Hammarkullen (Bostadsbolaget, Kretslopp och Vatten),
Uteklassrummet I Gärdsås mosse
I Bergsjön (Park och Naturförvaltningen, COWI) och ”Hammarscapes”, flyttbara möbler på torget I
Hammarkullen (trafikverket, stadsbyggnadskontoret).
Årets projekt kommer att lokaliseras i Bergsjön och den här gången
kommer studenterna tillsammans
med 10 sommarjobbande ungdomar
från området att designa och bygga
en parkourbana bland tallarna för
områdets ungsommar. Projektet
kommer att genomföras under fem
veckor med start den 7 juni och är
sponsrat av Familjebostäder och
Chalmers Tekniska Högskola.
Kolla gärna in och följ projektet på
Instagram @dare2build.chalmers.
SAMVERKAN

Vattenflaskan
Lågstadieeleverna på Ryaskolan undersöker tillsammans med designpedagoger från Röhsska museet hur
man kan ta inspiration av en plats
och temat Vatten.
I workshopen ’Vattenflaskan’ får deltagarna skapa en personlig visuell
identitet till sin egna vattenflaska,
genom applikationer i vinylplast.
Resultatet blir en samling av ca 130
unika vattenflaskor som genom att
38

vara just olika skapar en gemensam
identitet som sträcker sig över klasserna i lågstadiet.
Initiativet kommer från eleverna själva, som i sitt elevråd Ryarådet lyft
frågan om att få egna vattenflaskor
att ha i skolan.

Projektet äger rum vid Näsan i blöt,
endast förbokade skolor.
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Program akt 2:
26 aug – 26 sept

ÖVRIGT

Stadsvandringar

Platsbokning

Alla Stadstriennalens programpunkter är kostnadsfria.
Programpunkter som visas online kan ses på
www.stadsutveckling.goteborg/stadstriennalen eller facebook.
Fysiska events har begränsat antal platser, förbokning via
www.goteborg2021.com/jubileumskalendariet.

Stadsvandringarna utgår från utvalda kapitel i den nya arkitekturguide
Staden, platserna och husen, som
släpps den 4:e juni 2021. Skribenterna till boken tar er med på en vandring och berättar mer om de olika
platserna och byggnaderna.

På grund av den rådande situationen med pandemin är platserna
begränsade, anpassade till aktuella
restiktioner. Det innebär att max antal platser kan komma att ändras.

Vi reservar oss för eventuella ändringar i programmet.

Läs mer om arkitekturguiden och
skribenterna på s. 8–11.

Platbokning görs på
www.goteborg2021.com/
jubileumskalendariet.

Programpunkten arrangeras i
samarbete med Sveriges Arkitekter
Västra Götaland (SAVG).

Där publiceras även exakta mötesplatser.

26 augusti

Först-till-kvarn-principen gäller.

CENTRUM

Konstens Göteborg
17:00–18:00
Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist
Stadsvandringen utgår från
kapitlet Konstens Göteborg – det
permanenta och det tillfälliga.

Konsten i Göteborg kommer i många
olika former, från monumentala
skulpturer till samtidskonstens
biennaler. Under stadsvandringen
kommer vi att röra oss mellan
platser, tidsepoker och konstverk i
centrala Göteborg.

2 september

17.00–18.00
Vanja Larberg
Stadsvandringen utgår från kapitlet
Barnens Göteborg – från Ägget till
Frilagret.

Jubileumsparken, som öppnade
2019 och ritats av Recetas
Urbanas. Därefter besöker
vi den framväxande femte
utflyktslekplatsen, ritad av
arkitektkontoret New Order och
konstnärerna Patrik Bengtsson och
Daniel (EKTA).

Vandringen inleds vid
uteklassrummet Näsan i blöt i

Läs mer om utflyktslekplatsen på
sidan 43.

FRIHAMNEN

Barnens Göteborg
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9 september
JÄRNTORET

16 september
GUSTAV ADOLFS TORG

Subkultur

Makt och handel

17.00–18.00
Håkan Thörn

17.00–18.00
Claes Caldenby

Stadsvandringen utgår från kapitlet
Subkultur – från Järntorget till
Hammarkullen.

Stadsvandringen utgår från kapitlet
Gustav Adolfs torg – Maktens och
handelns centrum.

Under hela 1900-talet var Haga
ett centrum för proteströrelser
och subkulturer. Denna vandring
genom stadsdelen följer de synliga
och osynliga spåren av proletärer,
proggare och punkare.

Ända sedan Göteborgs
grundläggning har området kring
Gustav Adolfs torg varit ett maktens
och handelns centrum. Men med
nära till vattnet och omvärlden.
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SAMVERKAN

GIBCA
Elfte upplagan
av Göteborgs
Internationella
Konstbiennal
5 juni — 22 augusti
4 september — 21 november
I samband med stadens
400-årsjubileum bjuder Göteborgs
internationella Konstbiennal
(GIBCA) in publiken till en sommar
och höst fylld av samtidskonst.

Genom berättelser från Göteborg
och andra platser runt om i
världen kommer biennalen visa hur
konstnärer arbetar med att skildra
historien. Hur formas vår nutid och
framtid av det vi väljer att berätta
om vårt förflutna?
Besök biennalen på Konsthallen Blå
Stället, Göteborgs Konsthall, Franska
tomten och Röda Sten Konsthall.
Genom vår app “GIBCA appen” kan
du uppleva alla ljudverk!
Biennalen är initierad av Göteborgs
Stads kulturnämnd år 2001. Sedan
2006 produceras GIBCA av Röda
Sten Konsthall.
www.gibca.se

SAMVERKAN

KIOSKEN
Kiosken på Ringön startade som ett
konstnärligt experiment i offentlig
miljö, och är en konstnärsdriven
multifunktionell kiosk i vad
som på kartan klassas som ett
industriområde i centrala Göteborg.
Ett industriområde under stark
utveckling.
Med frågor kring konstens roll i
samhället, och hur du överlever
som konstnär byggdes Kiosken
upp utifrån två arbetsbodar på en
parkeringsplats på Ringön.
Kiosken strävar efter att vara lokalt
funktionell, samt ta upp frågor kring
42

hur vi använder och utnyttjar våra
offentliga rum.
En tidig målsättning var att agera
i respons till den förändring som
pågår i området, och eftersom den
förändringen är konstant fortsätter
även Kiosken att förändras.
Följ oss gärna på
@kioskenkioskenkiosken eller kom
förbi och konsumera!
Välkommen åter önskar vi på
Kiosken!
@kioskenkioskenkiosken
hej@kiosken.org
www.kiosken.org
Järnmalmsgatan 5

4.6 – 26.9

Göteborgs
Stadstriennal
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Utflyktslekplatsen
i Jubileumsparken
I Jubileumsparken byggs Göteborgs femte utflyktslekplats med
ett tjugotal konstnärliga lekskulpturer omgivna av Grönskande
gläntor med stor biologisk mångfald. Temat på lekplatsen är form
och fantasi och avsikten är att
väcka nyfikenhet hos besökare
oavsett ålder och behov. Platsen
ska innehålla någonting för alla.
Ingång har varit konstens och
formgivningens egen förmåga att
stimulera lek, väcka tankar och
känslor, en lekplats där barnen
själva ges stort tolkningsutrymme
och lekfrihet. Det kommer finnas
delar för fartfylld lek, klättring
och rollekar, platser att slappa
på, speja från, fika vid och samlas
runt. Det blir en utflyktslekplats
full av ständigt nya upplevelser
och upptäckter, spännande för
både barn och vuxna att besöka
om och om igen.

Lekskulpturerna i Jubileumsparken är formgivna av konstnärerna
Daniel (EKTA) och Patrik Bengtsson samt arkitektkontoret New
Order. Parken är gestaltad av
Mareld Landskapsarkitekter.

FOTO: JUBILEUMSPARKEN
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Stadstriennalen avslutningsvecka:

Röhsska museet
23-26 september
Stadstriennalen avslutas vecka 38 på Röhsska museet. Programmet denna
vecka har fokus på temat Offentliga platser.
Information om arrangemanget och möjligheter att delta kommer att uppdateras under sommaren, anpassat till de rådande pandemirestriktionerna. Se
Stadstriennalens och Röhsskas hemsidor för aktuell information.

Torsdag 23 september

RÖHSSKA MUSEET

Föreläsning:
SO-IL
18.30–19:30
Florian Idenburg från arkitektkontoret SO-IL i New York gästar Göteborg och berättar om sin verksamhet. Kontoret har funnits sedan
2008 och har sedan dess arbetat
med flera uppmärksammade projekt
från Sydkorea till Mexico. Genom
att arbeta i team lyckas kontoret
översätta starka, imaginära idéer till
verkliga, fysiska platser och objekt.
Utöver sitt arbete föreläser Florian
flitigt och snart som en del av Göteborg stadstriennal 2021.
FLORIAN IDENBURG, FOTO: SO-IL
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FOTO: IWAN BAAN
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CREATIVE 2021

Fredag 24 september
RÖHSSKA MUSEET

Fredag på museet

Närmare information om programmet för Arkitekturvisioner: Brunnsparken finns på www.rohsska.se.

13.00–14.00
I Röhsska museets program Fredag
på museet den 24 september kl
13 – 14 presenterar curator Naima
Callenberg utställningen Arkitekturvisioner: Brunnsparken.

Arrangör: Röhsska museet

Under finissagen lördagen 25 september finns flera av de medverkande arkitekterna på plats i utställningen på Röhsska museet.

Lördag 25 september
RÖHSSKA MUSEET

Symposium
Tema: Offentliga platser

Cocinas Alterinas
Cocinas Alterinas består av Mayar
El Bakry, en schweizisk-egyptisk
designer baserad i Zürich, och
Gabriela Aquije, en peruansk arkitekt och designforskare baserad i
Tyskland. I september deltar de i
Stadstriennalens avslutande vecka
på Röhsska museet.

teamet till att även börja undersöka
hur kökets design behöver anpassas
bortom massproduktion.
Genom att titta på fyra specifika
element – värme, vatten, mat och
arbetskraft vill de kollektivt utforska
och utforma det modulära köket på
nytt.

Covid-19 tvingade oss att omvärdera
våra relationer till privata utrymmen.
Isolering och social distansering
fick Cocinas Alterinas att börja
undersöka hur kökets rumsliga
gränser kan öppnas upp genom
digitala medier, för att vi ska kunna
(åter-) ansluta till varandra. Att laga
mat och äta tillsammans blev en
omtänksam motståndsakt.
De nya förutsättningarna ledde

Cocians Alterinas är ett av Future
Architectures utvalda projekt från
deras Open call 2021, med temat
Landscape of care.
Läs mer om Cocinas Alterinas och
de övriga projekten här:
www.futurearchitectureplatform.
org/projects

ONLINE

Cocinas Alterinas
17.00–18.00

12.00–15.00
Under eftermiddagen bjuder vi in till
ett samtal kring offentliga platser,
där bland annat Stadstriennalens
fem utvalda Open call-projekt presenteras.

Detaljerat program kommer att
släppas under sommaren på Stadstriennalens och Röhsska museets
hemsidor.

Efter symposiet tar Cocinas Alterinas med oss på en digital performance som går att följa hemifrån.
Designern Mayar El Bakry och arkitekten Gabriela Aquije undersöker
tillsammans mat och matlagning
som ett sätt att skapa utrymmen för
diskurser, utbyten och gemensam
reflektion.
Länk till eventet släpps i september.
ILLUSTRATION: COCINAS ALTERINAS
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Söndag 26 september
RÖHSSKA MUSEET

Workshop: Teckna ljud med
Ljudverket
14.00–16.00
Testa att teckna till ljud! Med
hjälp av mikrofoner och högtalare
kopplade till olika material och
teckningsutrustning turas alla
deltagare om att skapa ljuden
och resten av deltagarna tecknar
associativt, soniskt eller illustrativt
till ljuden. Det är viktigt att den som
skapar ljuden sitter bakom en skärm
så att inte resten av deltagarna kan

SAMVERKAN

Fututure
Architecture
Göteborgs Stadstriennal är
sedan våren 2021 medlem i den
europeiska plattformen Future
Architecture
Plattformen Future Architecture
är ett välbalanserat ekosystem
av europeiska kulturaktörer inom
arkitektur, vilka alla representerar
delar av ett komplext europeiskt

se hur ljuden är skapade utan blir
uppmuntrade att aktivt lyssna till
ljuden när de ritar. Efter varje session
visar alla upp sina bilder och vi går
igenom vad vi har hört och vilka
material och tekniker vi lyssnade på.
Läs mer om Ljudverket på sidan 30
och på www.ljudverket.online

Antal deltagare anpassas till rådande restriktioner. Föranmälan görs
på www.goteborg2021.com/jubileumskalendariet

arkitekturprogram. Plattformen
möjliggör samarbeten mellan
tvärvetenskapliga framväxande
talanger pch de olika
medlemsinstitutionerna, som består
av museer, gallerier, förlag, biennaler
och festivaler. Det ger de unga
utövarna inom arkitekturscenen
möjligheter att visa upp sitt arbete
och aktivt delta i konversationen.

Arkitekturvisioner:
Brunnsparken
Ett festmonument med hemliga
rum. En tonåring som söker sin
identitet. En plats som spelat ut sin
roll. Visionerna för vad framtidens
Brunnsparken ser väldigt olika ut
när arkitekter tänker fritt kring en
av Göteborgs mest omdebatterade
platser.

I samband med Göteborgs
400-årsdag presenterar Röhsska
museet arkitekters visioner för
hur en publik plats i Göteborg
hade kunnat se ut. I utställningen
Arkitekturvisioner: Brunnsparken
undersöks vad som händer när
arkitekter och formgivare från
olika praktiker får i uppdrag att
experimentera och fantisera kring
arkitekturen.

Istället för att bidra med
genomförbara, färdiga projekt
som följer förordningar och
byggbolagens vinstmarginaler bjuds
arkitekterna in för att tänka i nya
banor. I utställningen presenterar
varje arkitekt eller arkitektkontor
sedan sin vision av Brunnsparken
i en ritning, modell, referensobjekt
och manifest.
Medverkande:
Erik Järkil Arkitektur,
Bornstein Lyckefors Arkitekter,
Fabel Arkitektur, Mareld
Landskapsarkitekter, Studio Johan
Linton, Hedlund/Ekenstam, Unit
Arkitektur, Per Nadén Arkitektur
Arkitekturvisioner: Brunnsparken
öppnar 5 juni och pågår till 26
september 2021. Utställningen
curateras av Naima Callenberg.
Utställningen är en platsspecifik
utveckling och version av ArkDes
utställning Arkitekturvisioner:
Skeppsbron, 2019.

Läs mer på:
futurearchitectureplatform.org
futurearchitecturerooms.org

GRAFIKS FORM: OSKAR LAURIN
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Queer commons
Alexander Auris (han/honom)
är en peruansk, queer arkitekt
baserad i Bryssel sedan 2018. Hans
akademiska forskningsprojekt
anlägger ett intersektionellt
perspektiv som fokuserar på
relationen mellan den sociala

sfären och den fysiska miljön.
Det pågående projektet Queer
Commons går bortom analysen av
fysiska plats och inkluderar HBTQpersoners delade erfarenheter och
processer. Forskningen analyserar
städer utifrån ett queert perspektiv
och genom att samla erfarenheter
och historier från hela världen syftar
den till att skapa alternativa narrativ
av de städer vi lever i.

SAMVERKAN

DocLounge
Doc Lounge är ett nätverk av
filmklubbar som spänner över hela
Norden och utgör unika fusionbiografer där dokumentärfilmen står
i centrum. Doc Lounge Göteborg
har sina ordinarie visningar på Folkteatern och vid varje tillfälle samsas
nyproducerad dokumentärfilm i
världsklass med liveframträdanden,
bar och samtal kring aktuella ämnen.
doclounge.se/goteborg

Torsdag 30 september
ONLINE

Queer commons
15.00–16.00
Alexander Auris föreläser om
projektet Queer commons (se ovan).
Föreläsningen arrangeras i samband
med West Pride och går att följa
online. Mer information kommer att
52

släppas på Stadstriennalens hemsida under sommaren.
Queer commons är ett av Future
Architectures utvalda projekt från
deras Open call 2021, med temat
Landscape of care.
Läs mer om Future Architecture på
sidan 50.
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Akt 2023: Den urbana
utställningen

Under hösten 2021 och hela 2022
kommer Göteborgs Stadstriennal
team tillsammans med bransch, allmänhet och samverkansparter att
fokusera på uppbyggnaden av den
Urbana utställningen som öppnar
till sommaren 2023. Utställningen
kommer att på olika sätt synliggöra hur en kan ta plats i staden och
delta i den nödvändiga omställning
som våra städer och samhällen behöver göra mot att bli mer hållbara
och framtidsdugliga.
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Egnahemsfabriken
Egnahemsfabriken drar till skogs
och bygger en kulturkiosk.
Tillsammans med Not Quite och
Chalmers Dare2Build återuppväcks
i sommar kioskkulturen i Dalslands
inland, genom att en modern
replika av Eds andra kiosk med en
kioskdel, galleri och bostad byggs
upp. Egnahemsfabriken arbetar som
alltid socialt – tillsammans – och
kombinerar teori och praktik under

en veckas intensivt bygge på plats
under sista veckan i juli. De arbetar
med enkla medel och efter historiska
förebilder. Resultatet av projektet
blir en ny småskalig mötesplats och
ett utvecklat offentligt rum.
Vill du vara med och bygga? Deltagande är öppet för alla oavsett
förkunskaper, det blir tillfälle att
lära sig både träbearbetning,
byggande och smide. Föranmälan
krävs och man bör kunna delta
hela veckan. Se facebook eller
egnahemsfabriken.se. Antalet
platser är begränsat.

Stadstriennalens
samverkanspartners
BOSTADSBOLAGET
BUSINESS REGION GÖTEBORG
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
DOC LOUNGE
FASTIGHETS AB BALDER
FORM/DESIGNCENTER
FUTURE ARCHITECTURE
GIBCA
GÖTEBORG & CO
GÖTEBORGS STADSMUSEUM
GÖTEBORGS UNIVERSITET
HAMMARKULLEN 365/HAMSAM

Kontakt

HAMMARKULLEN KONSTHALL
JERNHUSEN AB
KRETSLOPP OCH VATTEN
KULTURFÖRVALTNINGEN
LUNDS UNIVERSITET
MOVIUM
PASSALEN
PARK- OCH NATURFÖRVALTNINGEN
RÖHSSKA MUSEET
SERNEKE SVERIGE AB
SVERIGES ARKITEKTER
TRAFIKKONTORET
VASAKRONAN
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
FOTO: EGNAHEMSFABRIKEN

WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR AB
ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB

www.stadsutveckling.goteborg.se/
stadstriennalen
E-post: 				
stadstriennalen@sbk.goteborg.se
Malin Finlöf, operativ projektledare
Stadstriennalen, tel: 031-368 15 56
Kristoffer Nilsson, projektansvarig
Stadstriennalen, tel: 031-368 15 48
Cecilia Helsing, programansvarig,
tel: 031-368 18 45
Björn Siesjö, stadsarkitekt och
projektägare Stadstriennalen,
tel: 031-368 18 21
Ann Bergermark Rintala,
kommunikationsansvarig Stadstriennalen, tel: 031-368 19 54
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Mer information om
Göteborgs Stadstriennal 2021
hittar du på:
stadsutveckling.goteborg.se/stadstriennalen
Följ oss på facebook och instagram:
@goteborgsstadstriennal

