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FÖR VEM?
Denna konsthandledning riktar sig till lärare som besöker Örebro konsthall tillsammans med elever, föräldrar 
som besöker Örebro konsthall tillsammans med sina barn eller till den besökare som vill ha en överblick av en 
utställning eller fler ingångar till konstupplevelsen. Du kan besöka Örebro konsthall på egen hand med olika 
grupper, och då hoppas vi att denna konsthandledning kan vara till hjälp. Vill ni boka en visning eller en visning följd 
av skapande utifrån utställningen så kan ni göra det på vår hemsida: www.orebro.se/konsthallen/bokavisning

VAR?

Örebro konsthall är en kommunal konsthall som visar samtida konst. Det är fri entré och det är öppet för alla. 
För kommunala skolor och friskolor i Örebro är även bokade visningar och skaparverkstäder kostnadsfritt. För 
företag eller skolor utanför Örebro kommun, debiterar vi en avgift på 600 kr för visningar dagtid.

Örebro konsthall förvaltar kommunens konstsamling som i dag består av ca 8 300 konstverk. Dessa är till största 
delen utlånade till kommunens alla verksamheter och omkring 300 konstverk är placerade utomhus.

VARFÖR?

Förhoppningen är att konsthandledningen ska vara en ingång till konstupplevelsen och bidra till ett fördjupat 
möte med konsten. Konsthandledningen kan fungera som ett underlag inför, under och efter utställningsbesöket. 
Vi håller i visningar där besökarnas egna reflektioner och tankar ges utrymme samtidigt som vi ger en fördjupad 
förståelse av konsten. I vår ateljé har vi skapande arbete utifrån de aktuella utställningarna. Vårt förhållningssätt 
till konsten är undersökande, nyfiket och öppet. Utgångspunkten är att mötet med konsten ska kunna vara en 
ögonöppnare och bidra till att bredda perspektiven och vår syn på tillvaron. Vi hoppas på ett lustfyllt besök!
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INFÖR BESÖKET

För att besöket på Örebro konsthall ska bli så bra 
som möjligt, vill vi ge några råd om vad man ska 
tänka på när man är här.

Fotografering är tillåten men undvik blixt. Det 
är däremot inte tillåtet att röra vid konstverken. 
Konsthallen har en huvudentré med ramp, en toalett 
för besökare med nedsatt rörelseförmåga och 
hörslinga. Skötbord finns inne på Kulturkvarteret.

Det finns krokar och hatthylla där man kan hänga av 
sig ytterplagg och väskor. Att besöka konsthallen är 
kostnadsfritt och våra öppettider för allmänheten 
hittar du nedan.

Konsthallen är sedan hösten 2021 en del av 
Kulturkvarteret tillsammans med Stadsbiblioteket, 
Kulturskolan, konserthuset och delar av Karolinska 
gymnasiet.

Du hittar oss på Nygatan 7 i det före detta 
riksbankshuset.

Måndag stängt
Tisdag–torsdag 11–18
Fredag 11–16
Lördag–söndag 11–15

ÖPPETTIDER
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SAMTIDSKONST – VAD ÄR DET?

Samtidskonst är nutida konst som förhåller sig till 
vår samtid i någon mening. Ofta är konstens idé 
och innehåll viktigare än materialet och tekniken 
som konstnären använder sig av. Därför ser man 
ofta blandade uttryck så som måleri, teckning, 
grafik, fotografi, installation, performance och 
videokonst.

Gränserna för vilka material som kan användas 
inom konsten förflyttas ständigt liksom gränserna 
för vad konst är eller kan vara. Konst behöver inte 
vara estetiskt tilltalande, den kan lika gärna vara 
provocerande, ful och grotesk. Samtidskonsten 
speglar och kommenterar vårt samhälle, ställer 
frågor och får oss ibland att se med nya ögon på 
tillvaron. 

I äldre eller traditionell konst är materialet 
och tekniken av större betydelse än inom 
samtidskonsten. Förut var man som konstnär 
ofta målare eller skulptör och hade därmed sin 
tillhörighet inom en viss konstgenre. Idag föregår 
idén ofta valet av material och uttryck. 

Rummets betydelse är stor inom samtidskonsten. 
Det finns verk som är skapade för en utvald 
plats och konstnären har ofta en tanke med var 
och hur konsten visas upp. Det är inte längre 
bara konstverket i sig som är av betydelse även 
rummet, omgivande miljö och andra människor 
som finns på plats samtidigt. Allt påverkar vår 
upplevelse av konsten.

Ofta är samtidskonsten mer relationell och 
inkluderar betraktaren i verket. Betraktarens 
upplevelse är lika viktig som konstnärens avsikt 
och det finns ingen tolkning som är rätt eller fel. 
Tidigare var den essentiella uppfattningen att 
konstverket i sig var det konstnärliga värdet. Idag 
är det allt fler som menar att konsten blir till i 
mötet med en betraktare. Det fina med konsten är 
att den är öppen för tolkning och att alla upplever 
konst på olika sätt. Vi är olika individer och har 
skilda erfarenheter och kunskaper med oss vilket 
gör att ingen konstupplevelse är identisk med 
någon annan.
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OM UTSTÄLLNINGEN

Det återhållna skulpturala landskapet i what 
comes after certainty består av brons, marmor, 
betong och onyx. Genom dessa tunga och eviga 
material skapar Kvie fysiska skulpturer som 
bär på minnen och tid, som kvarlämningar av 
människans olika försök att förstå sin plats i det 
oändliga universum.

Kvies verk ställer frågor om tid och rum, vår 
existens och materialen i skulpturerna. Bakom 
Kvies verk finns stora tankar om vår plats i 
universum och hur våra liv och kroppar hänger 
ihop med naturen som en del av ett större 
kretslopp. Kvie arbetar mycket med sten och 
framförallt marmor. I jämförelse med stenens 
ålder är människans tid på jorden väldigt kort.

Till utställningen skapas också ett helt nytt verk 
där Kvie har utgått från lokalt bruten marmor från 
Glanshammar. Skulpturen är en omtolkning av en 
antik ruin i Rom och kommer att bli ett permanent 
verk längs med Lilla å efter utställningens slut. 

Jone Kvie är född i Stavanger, Norge, och numera 
bosatt och verksam i Neapel, Italien. I många verk 
har Kvie arbetat med stora och svårgreppbara 
frågor om vår existens, vår värld och tillvaro. I sina 
skulpturer översätts dessa frågor till konkreta 
former och objekt.

Tidigare har Kvie arbetat med rymden i olika 
verk där alltifrån astronauter till stjärnkluster 
och himlakroppar gestaltats i brons och sten. 
Andra verk har handlat om geologiska processer 
där exempelvis stalagmiter och stalaktiter tar 
miljontals år på sig att formas till något konkret. 
Materialvalen i Jone Kvies verk är ingen slump 
och det oändliga och det konkreta står i ständig 
kontrast till vartannat.

I what comes after certainty får vi möta några av 
Kvies nyare skulpturer och det allra nyaste är för 
ovanlighetens skull ännu inte färdigställt, men 
likväl en del av utställningen i en föränderlig form.

OM KONSTNÄREN
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I första salen möter besökaren en rad skulpturer 
med liknande utseende där alla har en tyngre bas 
av cement och en långsträckt kropp av brons.

Många konstnärliga processer påbörjas i en 
inspirationsfas och för skulpturerna i serien Here, 
here hade Jone Kvie staden som utgångspunkt. 
Han har inspirerats av avspärrningar, skyltar och 
föremål som ofta förekommer på byggplatser 
och i allmäna utrymmen. Du känner säkert igen 
formerna från stolpar och pålar runt om i staden. 
De föremål som Kvie inspirerats av har blivit 
uppryckta och kvarlämnade som ruiner över ett 
arbete som pågått eller en tidigare avspärrning.

Istället för att plocka in föremålet direkt i 
utställningen har Jone Kvie  gjutit metalldelarna 
i brons. Brons är vanligt förekommande inom 
skulpturkonstens historia och framförallt i 
offentliga skulpturer i staden. På Stortoget i 
Örebro centrum kan du till exempel se både en 
stor skulptur av Engelbrekt Engelbrektsson och 
mindre skulpturer av djur i brons. Materialskiftet 

OBJEKT FRÅN STADEN

kopplar stadsobjektet till en lång konsttradition.

Bland verken finns också en skulptur med 
trädliknande utseende. Vid en första anblick ser 
en del av skulpturen ut som en gren, men tittar 
du noga ser du att grenen är gjuten av brons. Kvie 
leker med matieralen och bjuder in till att fundera 
över materialitet, beständighet och perspektiv.

Den vita marmorn i konstverken är 
carrarramarmor. Marmortypen är förhållandevis 
ung i jämförelse med andra marmortyper och 
därför lättare att forma. Carraramarmorn har 
använts till skulpturer och konst i hundratals år.

Vi har föreställt oss att föremål från staden flyttat 
in i utställningen. Föreställ dig nu att skulpturen 
med vit marmorbas och pålar med kedja i brons 
placeras bredvid en stålstolpe i cement på en 
parkeringssplats. Vi skulle sannolikt haja till 
när materialen plötsligt verkade mer dyrbara, 
gestaltningen mer utarbetad och kontrasten till 
platsen säkerligen stor.
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I verket what comes after certainty, som delar titel 
med utställningen, tar Jone Kvie sig an en av de 
största filosofiska frågorna i människans historia. I 
titeln syftar Kvie på livet och med utgångspunkten 
att mycket är osäkert kan vi ändå vara säkra på 
att våra liv någon gång kommer att ta slut. Men 
vad händer sen? Vad händer efter det vi med 
säkerhet vet? Vad finns efter döden?

Skulpturen består av ett stort vitt block av 
carrarramarmor med en skulpterad onyx på ena 
sidan. Medan marmor är en bergart och onyx en 
ädelsten består båda av mineraler men skapas 
på olika sätt. Marmorn bildas under flera hundra 
miljoner år av högt tryck och temperatur och får 
sina ådringar av föroreningar. I onyxen går det att 
se skiktningar som skapats av olika vattennivåer 
under väldigt lång tid.

Onyxen är formad som ett timglas, vilket är en 
vanlig symbol för tid som håller på att ta slut. Är 
det livet som symboliseras eller människans tid 
på jorden? Är det en nedräkning till något vi ännu 

TIDEN OCH MÄNNISKAN



1111

inte känner till eller en pånyttfödelse? Symboliken 
kan vara bred men frågan är en vi kanske aldrig 
kommer att få ett svar på.

Carrarramarmor beräknas vara ca 200 miljoner 
år gammal. Ofta associerar vi den vita marmorn 
med antiken, skulpturer och tempel. Men det 
tidsavstånd som vi benämner som antikt (ca 1500-
2800 år sedan) är försvinnande litet jämfört med 
marmorns 200 miljoner år. Då är carrarramarmor 
ändå en av de yngre bergarterna.

För att få ett begrepp om en så stor tidsperiod 
kan vi jämföra med några vetenskapliga 
hållpunkter. Man brukar säga att den moderna 
människa utvecklades för ca 200 tusen år sedan. 
Urtidsmänniskan Lucy uppskattas ha levt för ca 
3 miljoner år sedan och för 66 miljoner år sedan  
började däggdjuren utvecklas. 200 miljoner år 
tillbaka i tiden befinner vi oss i starten på den 
geologiska tidsperioden Jura tillsammans med 
dinosaurierna.
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I många bergarter finns kalcium naturligt som 
ämne tillsammans med andra ämnen och 
jordartsmetaller. Marmor är rikt på kalcium 
eftersom det till stor del består av kalkspat. 
Intressant nog bär vi människor också runt på 
kalcium eftersom vårt skelett delvis består av 
kalciumkarbonat - samma sammansättning som i 
kalkspat. Det betyder förstås inte att våra skelett 
består av marmor, men det kanske får oss att 
fundera över varifrån kalciumet i våra kroppar 
kommer och vart det har befunnit sig tidigare. 
Med detta perspektiv är vi människor bara en 
liten del i det enorma kretslopp som är naturen, 
vår planet och till och med universum.

Kanske kan detta perspektiv hänga ihop med 
frågan om vad som händer efter det vi med 
säkerhet vet. Vad händer när våra kroppar 
upphör att vara en del av oss? Vad händer med 
våra tankar och sinnen? I olika kulturer, religioner 
och ideologier presenteras olika svar på frågan 
och för många kommer frågan kanske aldrig att 
bli besvarad.
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I verket On becoming and going ser vi ett stort 
stenblock med ett mindre, räfflat  block ovanpå, 
krönt av en grön och svart skjorta. Vid en första 
anblick kan skjorta se ganska malplacerad ut 
och man kanske till och med undrar om den 
hamnat där av misstag, men skjortan är en del av 
konstverket och den har en viktigare roll än man 
kanske initialt kan tro.

Verket är en minnesbild återskapad från 
konstnärens besök på Forum romanum i Rom. 
Det stora parkområde som idag är fylld med 
ruiner och lämningar av pelare, tempeldelar och 
stenmonument var under romarriket en viktig 
mötesplats för folket i staden. Under ett av 
Jone Kvies besök pågick ett arbete på platsen 
och under en paus hade en av arbetarna lämnat 
sin jacka över ett stenaltare. För ett ögonblick  
möttes marmorns enorma tidsperspektiv, de 
antika ruinerna och en flyktig nutida händelse i 
ett tidsstilleben. Bilden följde med Kvie och lade 
grunden till konstverket ni ser framför er - en 
skärningspunkt i tid och rum.

ON BECOMING AND GOING

Stenblocket som utgör basen av konstverket 
består av Ekebergsmarmor som bryts utanför 
Glanshammar nordöst om Örebro. I Sverige 
har vi tre vanligare varianter av marmor: 
kolmårdsmarmor, gropptorpsmarmor och 
ekebergsmarmor. Denna marmor är ännu äldre 
än carrarramarmor, ca 2 miljarder år gammal, 
och därför också hårdare. Ekebergsmarmorn 
används i större utsträckning till arkitektur och 
ornament än till skulptur.

Verket kommer i sin slutgiltiga form att bli 
ett permanent verk längs med Lilla å efter 
utställningens slut. Till det offentliga verkat 
kommer skjortan att få sin form i grön marmor 
med liknande mönster som i skjortans tyg. Verket 
kommer att bli en bänk och är tänkt att kunna 
vara en viloplats längs Lilla å-promenaden.

Även i detta verk spelar tiden en huvudroll. 
När konstverket blir permanent kommer en 
ny tidsperiod i verkets liv att inledas. Kommer 
konstverket att stå kvar i 100 år?
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Bredvid On becoming and going finns faktiskt 
också ett ofärdigt verk, vilket är ganska ovanligt 
att se i utställningar. Men i den här utställningen 
där vi rör oss mellan stora och små tidsperspektiv 
är ett verk i förändring bara en tidsmarkör 
tillsammans med utställningens andra långsamma 
tidsprocesser.

I framtiden när detta verk blir färdigställt är 
den tidsperiod under vilket den var ofullständig 
fortfarande försvinnande liten jämfört med andra 
tidsperspektiv i utställningen. Det ofullständiga 
verket bjuder in till att tänka på alla tings 
föränderlighet även om vissa processer går 
långsammare och andra snabbare.

Stenen i det ofullständiga verket är även 
den Ekebergsmarmor men har ett lite annat 
färgomfång och uttryck än stenblocket i On 
becoming and going. Ekebergsmarmorn har 
till skillnad från den vita carrarramarmorn en 
karaktäristisk färgkombination i grått, vitt och 
rödbrunt.



1717



18

FÖRSLAG PÅ EGET SKAPANDE OCH DELTAGANDE

Skapa skulpturer med självtorkande lera och pinnar
En av skulpturerna i utställningen är gjord av blandade material som metall, cement och brons som 
ser ut som trä. Konstnären kom på idén till skulpturen efter att ha sett objekt som använts till byggen 
i staden men som lämnats kvar på en plats utan sin ursprungliga funktion. Gå på en sakletarrunda 
utomhus på stan eller på den plats du befinner dig. Inspireras av de spännande objekt  du hittar 
eller välj ut detaljer från byggen. Gör egna skulpturer inspirerade av Jone Kvie och skapa med lera, 
pinnar och ståltråd till din egen skulptur.

Gå på stenjakt
Stenar finns överallt runtomkring oss och ingen är den andra lik. Gå på stenjakt och utforksa 
stenarnas färger och former. Vart tror du att stenen kommer ifrån? Vad har den för form? Liknar 
den någonting? Jämför stenar med en kompis eller klasskamrat och se om ni hittat olika sorter. 
Tillsammans kan ni få ihop till en egen stensamling!

För barn:
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Prova på marmoreringsteknik
I många konstverk har Jone Kvie jobbat med sten i sina verk och i utställningen finns skulpturer av 
marmor. Marmor har karaktäristiska ådringar i olika nyanser och dessa skapar skiftande mönster 
i stenen. Det finns många konstnärliga tekniker för att återskapa den här effekten där bland annat 
ådringsmåleri använts i äldre byggnader för att få trä att se ut som sten, och marmorering använts 
på papper på insidan av bokpärmar. Med marmoreringsfärg och en vattenfylld balja kan du enkelt 
prova att skapa dekorativa marmormönster i olika färger och mönster på papper. 

Skapa en skulptur med täljsten
Stenar av olika typer finns i de flesta av utställningens konstverk. Fastän sten är ett väldigt hårt 
material har människor hittat sätt att forma och skapa skulpturer och föremål av sten i alla tider. 
Täljsten är en mjukare sten som går att karva, fila och polera till olika former och skulpturer. Vill du inte 
köpa eget material kan du prova tekniken på konsthallen vid två tillfällen under utställningsperioden. 

För unga:
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VISNINGAR

Visningar på Örebro konsthall är kostnadsfria för alla förskolor och skolor i Örebro kommun. För skolor i andra 
kommuner, folkhögskolor och högskolor tar vi en avgift på 800 kronor per visning. Vill du boka en visning kan du 
göra det på vår hemsida: 

www.orebro.se/konsthallen/bokavisning

Har du frågor är du välkommen att maila: konsthallen@orebro.se  

Besök oss på: Örebro konsthall, Nygatan 7, 702 11 Örebro
Instagram: @orebrokonsthall
Facebook: facebook.com/konsthallen

ÖREBRO KONSTHALL
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VARMT VÄLKOMNA
att möta och lära mer om konsten


