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Konst i Ringenparken
I första årets konstutställning
får du möta konst av Otto G
Carlsund och foton av Jean
Hermanson.

Otto Gustaf Carlsund var en svensk målare,
konstutställare och konstkritiker. Genom
sitt stora intresse för maskiner utvecklade
han en strikt geometrisk bildvärld, hållen i
strama färger. Carlsund medverkade till-
sammans med andra konstnärer vid
Stockholmsutställningen 1930 med utställ-
ning med postkubistisk konst.

Jean Hermanson (1938 – 2012) en av
Sveriges mest framträdande fotografiska
skildare av arbetslivets villkor. På 1960-
talet reste Hermanson runt i Sverige med
kameran i handen. Han besökte då Motala
Verkstad och fotograferade verkstadsarbe-
tare och deras arbetsmiljö. 

Utställningen Konst i Ringenparken är en
temporär konstscen och ett projekt som
pågår under två år fram till 2023.
Utställningen består av 11 st konstkuber
med 44 sidor konst, presentation av områ-
dets verksamma konstnärer och konsthant-
verkare, information om Motala kommuns
museer, Motalas kulturarv och Motala
Verkstads historiska miljöer. 
Konstkuberna är placerade i Dockan-
området mellan K-ringen och Mallboden,
vid nya gästhamnen. 
Framtiden
Under projektåren genomförs en
undersökning om en permanent
gestaltning av en levande konstscen

Framtiden
Under projektåren genomförs en under-
sökning om en permanent gestaltning
av en levande konstscen placerad utom-
hus i området. En stor utmaning är att
arbeta fram ett idéförslag som ska hålla
för väder och vind under många år.  

I området finns många företagare,
hantverkare, konstnärer och konsthant-
verkare som tillsammans har en bred
kunskap och erfarenhet av olika materi-
al. Den permanenta konstscenen kräver
annat material, markarbete och ljussätt-
ning. Projektet vill engagera dessa verk-
samma i ett framtida spännande samar-
bete. 

Vi arbetar för att färdigställa en fast
konstscen i Kulturstadsdel Motala
Verkstad. En konstscen utomhus berikar
invånarnas intresse, fritid, visar på sam-
tidskonst lyfter fram områdets kulturarv
och miljö. Öppen dygnet runt. Året
runt.

Vad vill du se och uppleva på en framti-
da konstscen?


