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ABSTRACT 

Människan har alltid avbildat naturen. I modern tid har flera konstnärer valt att skapa konst 

ute i själva landskapet. I detta arbete görs försök till att ringa in några av verken under 

benämningen ekologisk konst. Syftet är att förklara den ekologiska konstens särställning 

gentemot andra konstgenrer i en begreppsanalys. En historisk bakgrund ges från så kallade 

earthworks, konstverk som uppstod i USA:s landskap under 60-talet. Ofta sker en förväxling 

mellan dessa tidigare earthworks och dagens konst i naturen. För att vidare definiera och 

exemplifiera ekologisk konst betraktas några samtida verk från Wanås Utställningar. Med en 

ekokritisk teori kommer de utvalda verken att granskas utifrån frågor som rör hur naturen 

skildras och behandlas i kulturen. Här presenteras möjliga kriterier för ekologisk konst, att 

den samspelar med sin naturliga omgivning, är ekologiskt producerad, samt symboliserar 

naturen och/eller har ekologiska effekter. Tidigare forskning, som redovisas i arbetet, 

argumenterar för att konsten eventuellt kan ha en inverkan på människors miljöengagemang. 

Författaren anser att en definition av ekologisk konst behövs för att öka förståelsen för hur 

samtida verk talar om natur och miljö. 
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INLEDNING 

Bakgrund  
Detta arbete utgår ifrån konstarten earthworks. Det var mot slutet av 1960-talet som 

konstnärer tog ett steg in i landskapet och gjorde platsspecifika verk i samspel med 

omgivningen. Verken som definierats som earthworks harmoniserar med den 

omkringliggande miljön och skulle tappa betydelse om de sågs enskilt på ett galleri eller 

museum. Konstnärerna gjorde med andra ord naturen till en del av sin skapelse. 

 Benämningarna för samma konst varierar rikligt; land art, earth art, eco-art, 

ecological art, total art, destination art, site-specific art, environmental art och 

environmental sculpture är begrepp som använts tidigare. Som några av namnen antyder har 

earthworks kommit att förknippas med ett engagemang för miljön. Det kan vara konstnärerna 

själva men också konstskribenter, miljöforskare eller privatpersoner som har dragit paralleller 

mellan verken och engagemanget för en hållbar utveckling. Någon direkt skiljelinje mellan 

dåtidens earthworks och samtidens ekologiska konst kan däremot vara svår att urskilja.  

 

Syfte och frågeställningar 
Hur kan vi då karaktärisera ekologisk konst som en genre? Syftet med detta arbete är att 

bringa viss reda i begreppen kring earthworks, ge förslag på en ny definition av ekologisk 

konst och presentera gemensamma drag hos dem bägge. Flera forskare undersöker även hur 

konsten kan ha en avgörande betydelse för att få människor miljömedvetna.
1
 Därför är det 

viktigt att försöka definiera den ekologiska konsten och på så sätt underlätta forskning som 

redan aktualiseras på området.  

 Jag kommer att presentera möjliga egenskaper hos den ekologiska konsten, och 

ge exempel på hur verk inom kategorin kan se ut. Till dessa relateras aktuella frågor: Hur är 

naturen representerad i ekologisk konst? Vilken betydelse har omgivningen för verken? Kan 

konstens uttryck anses ha ett ekologiskt budskap? Kan verken påverka hur vi behandlar vår 

miljö? 

 

Teori och metod 
För att åstadkomma ovannämnda baseras arbetet på en ekokritisk teori. Då ekokritiken är en 

relativt ny teori, inte minst inom konstvetenskapen, inleds arbetet med en kort presentation av 

                                                           
1
 M Miles, ”Representing nature: art and climate change”, Cultural Geographies, vol. 17, nr. 19, 2010, s. 20. 
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ekokritikens generella innebörd och användningsområden. Jag ämnar vidare använda en 

begreppsanalys som metod när förhållandet mellan earthworks och ekologisk konst 

analyseras. 

 För att exemplifiera ekologisk konst kommer jag att koncentrera mig på Wanås 

Utställningar. Genom att applicera tankar och förklaringsmodeller ifrån tidigare forskning på 

några av Wanås permanenta utomhusverk förs argumentation för att dessa verk ska kunna 

definieras som ekologisk konst. Jag har valt att fokusera på Wanås då man där har ett uttalat 

ekologiskt ställningstagande vilket är viktigt i sammanhanget, och då deras skulpturpark 

lämpar sig mycket bra för denna studie. Här leds besökaren ut från galleriet in i parken där 

konst möter natur. Några av verken som kommer att diskuteras är Eleven Minute Line av 

Maya Lin, La Colonne Terminée I-II av Richard Nonas, och The Reserve (001) av Henrik 

Håkansson. Jag koncentrerar mig enbart på permanenta verk som finns i skulpturparken vid 

tidpunkten för denna studie.   

 

Tidigare forskning 
Konstvetenskapen ägnar sig idag allt oftare åt tvärvetenskaplig forskning. Anne D’Alleva 

beskriver det som resultatet av 1970-talets ”nya” konsthistoriker som gjorde radikala brott 

mot traditionerna i syfte att se konsten ur vidare sociala, ideologiska och politiska perspektiv.
2
 

Ekokritiken är förvånande nog ett relativt outvecklat fält som inom konstvetenskapen inte 

tagits till vara i någon större utsträckning. Earthworks och närliggande begrepp har 

debatterats rikligt, vilket exemplifieras nedan, men trots ekologiska närmanden verkar ingen 

tagit ekokritiken i bruk.  

 Marika Wachtmeister, grundare och tidigare ansvarig för Wanås Utställningar, 

har gett ut ett antal böcker om konsten där, och i november 2012 publicerades Imagine Art av 

Stiftelsen Wanås utställningar. Deras ekologiska ställningstagande är uppmärksammat, men 

däremot har utomhuskonsten inte kopplats samman till ekologisk konst eller närliggande 

begrepp i någon större utsträckning. Närmast kommer Amy Dempsey som kortfattat nämner 

Wanås utställningar i Destination art där hon sammanställer många av världens 

skulpturparker innehållande platsspecifika verk.
3
  

 Flera forskare försöker även argumentera för och spekulera i hur den ekologiska 

konsten kan påverka individen. David J. Curtis ger flera exempel på faktorer som kan 

                                                           
2
 A D’Alleva, How to Write Art History, 2:a utg., Laurence King Publishing, London, 2010, s. 160 

3
 A Dempsey, Destination Art, Thames & Hudson, London, 2011, s. 202. 
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uppmuntra betraktaren till att bli aktivt miljöengagerad. Utan att besvara frågan om konsten 

kan påverka betraktaren eller inte, redovisas avslutningsvis Curtis argument med relevanta 

kopplingar till upplevelsen på Wanås. Det är alltså inte min avsikt att komma med klara 

forskningsbesked angående konstens inflytande - syftet är att prova begrepp, argument och 

ekokritik för att ge underlag åt vidare diskussioner.  

 

Disposition 
Inledningsvis ges en kortfattad redogörelse av ekokritiken samt relevanta konstbegrepp. Med 

avstamp i earthworks historia närmar vi oss den ekologiska konsten och dess egenskaper. 

Vidare introduceras Wanås historia och miljöengagemang, samt hur verk där kan anses vara 

exempel på ekologisk konst. Till sist presenteras argument som talar för hur ekologisk konst 

eventuellt skulle kunna stimulera betraktarens miljöengagemang med återkopplingar till 

Wanås som förtydligande. Illustrationer följer i appendix.       
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DEFINITIONER 

För att underlätta läsningen följer en inledande snabborientering i några återkommande 

begrepp.  

Ekokritik 
Ecocriticism eller på svenska, ekokritik, undersöker förhållandet mellan kultur och natur. När 

feminism ser kulturen ur ett genusperspektiv och marxism uppmärksammar kapitalism och 

samhällsklasser, så granskar ekokritik kulturen med en miljömedveten hållning, förklarar 

Cheryll Glotfelty i The ecocriticism reader.
4
 Den förhållandevis nya teorin uppstod i USA 

och användes ursprungligen inom litteraturvetenskapen. Idag har flera föreslagit en bredare 

användning av ekokritik inom fler områden, däribland konst.
5
 Glotfelty presenterar vidare 

typiska frågor som ekokritiken fokuserar på vid litteraturstudier. Om vi översätter dessa frågor 

så att de kan ställas mot konsten kan vi säga att ekokritiken undersöker hur naturen 

representeras i ett konstverk; vilken betydelse den fysiska placeringen har; om verkets uttryck 

kan anses ha ett ekologiskt budskap; hur liknelser av jorden kan påverka hur vi behandlar den; 

om män skildrar naturen annorlunda än kvinnor; i hur grad konsten själv har influerat 

människans relation till den naturliga världen; på vilka sätt och med vilka effekter den 

ekologiska krisen har tagit uttryck i konst och populärkultur; samt om den ekologiska 

vetenskapen själv är öppen för ekokritik.
6
 

 Greg Garrard forskar i litteraturstudier och förklarar hur ekokritiken är unik 

bland kulturella teorier genom sin nära relation till ekologisk forskning. Det innebär däremot 

inte att ekokritiken tillför något till debatten om ekologiska problem. Istället kan den 

uppmärksamma hur kulturen sprider, påverkar och hanterar ekologiskt forskningsmaterial. 

Med andra ögon på problemen kan ekokritik vara ett sätt att definiera, utforska och i viss mån 

komma med kreativa lösningar på ekologiska dilemman i en vidare mening.
7
 

 Garrard föreslår att vi kan se ekokritiken som en retorik för miljön.
8
 Genom att 

anamma teorin skulle konstvetenskapen bättre förstå hur dagens hot om en ekologisk kris, och 

kanske lösningarna, på flera sätt speglas i konsten. Vi kommer längre fram i detta arbete se 

hur en ekokritisk tolkning av enskilda konstverk kan se ut.  

                                                           
4
 C Glotfelty, “Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis” i C Glotfelty & H Fromm 

(red.), The ecocriticism reader: landmarks in literary ecology, University of Georgia Press, Aten och London, 

1996, s. xviii. 
5
 G Garrard, Ecocriticism, Routledge, New York, 2004, s. 4. 

6
 Glotfelty, s. xix. 

7
 Garrard, ss. 5-6. 

8
 Ibid., s. 6. 
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Centrala konsttermer  
Många begrepp har använts för att beskriva de verk som här kallas earthworks. Flera av 

begreppen skiljer sig ganska lite åt, medan några kan anses ha klara avgränsningar. 

Earthworks är den ursprungliga och tidigaste benämningen på konst i landskapet som tog sin 

början i 60-talets USA. Ofta var det storskaliga, monumentala verk som med ett 

minimalistiskt formspråk skapades med inspiration från den omgivande miljön. De tidigaste 

verken finns i orörda miljöer långt ifrån städerna, vanligen i öken eller bergslandskap.  

 En vanlig benämning vid sidan om earthworks är land art. Mellan dessa 

begrepp råder förvirring och oklarhet i tidigare forskning. Flera sätter likhetstecken mellan de 

båda när de ska kategorisera de ursprungliga verken i USA. Andra, likt Suzaan Boettger, gör 

en tydlig åtskillnad på earthworks och land art. Earthworks som har blivit anpassade till 

publika institutioner och placerade på mer lättillgängliga platser kallas land art, menar 

Boettger.
9
 Ben Tufnell föreslår istället i Land art en bredare definition av begreppet som 

inrymmer både tidigare earthworks och senare konstriktningar. Tufnell syftar på den vanliga 

uppfattningen att land art är tidsbundna verk precis som earthworks, vilket han anser 

begränsande då många konstnärer i modern tid gör intressanta verk som kan kategoriseras 

inom genren.
10

 På liknande sätt vill Jeffrey Kastner och Brian Wallis bredda definitionen av 

land art i arbetet Land and envirinmental art genom att även inkludera benämningar som eco 

art och environmental art.
11

 Det kan diskuteras ifall de sistnämnda benämningarna bör 

åtskiljas eftersom de anspelar på miljöaspekter som varken earthworks eller land art 

nödvändigtvis behöver innefatta. Däremot kan en bredare form av land art fungera som ett 

praktiskt samlingsbegrepp för en rad olika konstformer i naturen.  

 Vi kan se att earthworks används som en tidigare benämning för specifika 

tidsbundna verk och land art för en mer utvecklad och bredare genre i tid och rum. Under 

kommande rubriker ser vi främst på tidiga earthworks och deras samtida kontexter.    

 Flertalet earthworks har också kommit att klassas som Destination art. Det är en 

benämning på verk som inte kan förflyttas till museer eller gallerier då platsen de finns på 

ingår i upplevelsen av verket. Somliga kräver att man reser långt till ödsliga platser för att 

betrakta dem, medan andra finns mitt i det urbana landskapet. Termen inkluderar välkända 

earthworks så som Robert Smithsons Spiral Jetty och Walter De Marias The Lightning field. 

                                                           
9
 S Boettger, Earthworks: art and the landscape of the sixties, University of California Press, Los Angeles, 2002, 

s. 228. 
10

 B Tufnell, Land art, Tate Publishing, London, 2006, ss. 18-19. 
11

 J Kastner, “Preface”, I J Kastner & B Wallis (red.), Land and environmental art, Phaidon Press Limited, 

London, 1998, s. 12. 
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En del destination art är därtill också site-specific, platsspecifik, men oavsett vilket är platsen 

fortsatt viktig för verket.
12

  

 Site-specific art, eller platsspecifik konst, är verk som har blivit till på området 

där det finns. Konstnären kommer till platsen och utvecklar sin idé först efter att ha studerat 

omgivningen. Detta resulterar i att verket talar till omgivningen och tappar sin betydelse om 

det ses avskilt från platsen där det uppkom. Vi har anledning att återkomma till samtliga av 

dessa begrepp framöver i denna undersökning.  

BAKGRUND TILL BEGREPPET EARTHWORKS  
År 1979 publicerar Rosalind Krauss Sculpture in the Expanded Field. I sin text beskriver hon 

den utvidgade och relativt nya konstformen som inte är landskap och inte heller arkitektur, 

men något däremellan. Dessa skulpturala landskap och icke-landskap är något vi skulle kunna 

definiera som postmodernism, skriver Krauss.
13

  

 Vad som kom att bli bekant som earthworks tog sin början vid 1960-talet, även 

om man kan argumentera för att konst i landskapet har funnits långt tidigare. Traditionella 

japanska och muslimska trädgårdar var till exempel rika av kreativt skapande, och det är flera 

konstnärer som uttalat skapar earthworks med arkeologiska verk och monumentala 

fornminnen som förebilder.
14

 Brian Wallis gör klart att earthworks inte har något att göra med 

formade trädgårdar eller arkeologiska verk kopplade till riter. Tvärtom var de för det mesta 

anti-monument som formades genom att antingen ta bort eller lägga till naturliga material i 

det befintliga landskapet. Trots att earthworks vanligen är storskaliga gör de inga försök till 

att överväldiga åskådaren, menar Wallis.
15

 

 Med utgångspunkt i New York-kulturens avantgarde började en grupp 

konstnärer arbeta med ödelandskapen i den amerikanska Västerns öknar. Ofta arbetade de 

med naturenliga material som jord och sten direkt från området. Tomheten och tidslösheten 

här stod i grov kontrast till det hastiga urbana livet. Irving Sandler ger en samlad bild av 

USA:s motkultur under sextiotalet som kan ligga till grund för flera av konstnärerna bakom 

earthworks. Två världskrig med avancerad teknologisk stridsteknik hade passerat, och 

                                                           
12

 A Dempsey, Styles, Schools and Movements: An Encyclopaedic Guide to Modern Art, Thames and Hudson, 

London, 2010, s. 290. 
13

 R Krauss, “Sculpture in the Expanded Field [1979]”, i J Kastner & B Wallis (red.), Land and environmental 

art, Phaidon Press Limited, London, 1998, ss. 233-234. 
14

 Dempsey, Destination art, s. 9. 
15

 B Wallis, “Survey”, i J Kastner & B Wallis (red.), Land and environmental art, Phaidon Press Limited, 

London, 1998, s. 26. 
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människor levde nu i hot från kalla kriget och en växande ekologisk katastrof. När USA dragit 

i krig mot Vietnam får stora grupper nog och protesterar. Sextiotalets förhållanden var 

upproriska; vad som hade hänt var rysligt och framtiden såg inte bättre ut, förklarar Sandler.
16

 

Olusten mot konsumtion, teknologi och individualism i samhället gjorde att många flyttade ut 

på landet i sökandet efter det personliga och en ny gemenskap. Konsten responderade ironiskt 

på situationen, ibland med smärtsamma eller sexuella inslag som väckte obehag. Många 

konstnärer tog helt avstånd från museernas högintellektuella svär som bland annat kritiserades 

för att exkludera afroamerikanska och kvinnliga konstutövare. De valde istället andra urbana 

miljöer eller naturen som konsthall. Pop-konsten hämtade inspiration från stadens 

massproducerade uttrycksformer och populärkultur medan earthworks tvärtom drog sig bort 

från staden till öde och kala landskap.
17

  

 Klassiska verk som brukar räknas till earthworks är Spiral Jetty av Robert 

Smithson, Double Negative av Michael Heizer, The Lightning Field av Walter De Maria, och 

vidare bland annat Sun Tunnels av Nancy Holt, samt Running Fence av Christo och Jeanne-

Claude. De svårtillgängliga lägen som dessa verk befinner sig på gör att de är besvärliga att se 

på plats. Flertalet earthworks är därför kända genom dokumentation, fotografier mm. Enligt 

Amy Dempsey kan detta dock komma att ändras inom en snar framtid, då allt mer görs för att 

få verken lättillgängliga.
18

 Liksom destination art är ju flertalet earthworks som nämnts 

beroende av att upplevas på plats. Med ett minimalistiskt formspråk ansluter sig earthworks 

till landskapet och dess materiella egenskaper så som ljuset på platsen, symboliken och 

stämningen. En majoritet av verken blev även kostsamma som resultat av att de är storskaliga. 

John Beardsley som ger en grundläggande överblick i Earthworks and Beyond förklarar 

storleken som ett resultat av den amerikanska konstens avantgarde som har tendenser att leka 

i små och stora skalor.
19

 Kritiker har däremot uttalat sig negativt om samma egenskaper: 

”earth art, with very few exceptions, not only doesn´t improve upon it´s natural environment, 

it destroys it” citerar Beardsley. Uttalandet ska Michael Auping (idag curator vid Modern Art 

Museum of Fort Worth i Texas) ha gjort i samband med Michael Heizers verk Double 

Negative.
20

 Heizers verk består av ett 457 meter långt dike, 15 meter djupt och 9 meter brett 

                                                           
16

 I Sandler, Art of the postmodern era: from the late 1960s to the early 1990s, HarperCollins Publishers, New 

York, 1996, ss.13-15. 
17

 Sandler, ss. 13-15. 
18

 Dempsey, Styles, Schools and Movements, s. 262. 
19

 J Beardsley, Earthworks and beyond, 2:a utg., Abbeville Press, New York, 1989, s. 39. 
20

 Beardsley, s. 16. 
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vid en dalbrant i Nevada. Uppskattat har 244 000 ton jord schaktats bort med bulldozer för att 

åstadkomma verket.
21

 

  Earthworks har trots sina kritiker kunnat spridas runt världen där fler har kunnat 

tillföra något till begreppet.
22

 Konstnärer i Europa arbetar aktivt med verk i naturen som 

kanske då är mest kända under benämningen land art men likväl blir betraktade som en direkt 

vidareutveckling av earthworks. En tendens bland de europeiska verken är att de är utförda i 

en betydligt mindre storlek. Tufnell förklarar USA:s stora orörda ytor som förutsättningen för 

de stora skalorma i earthworks, vilka Europa saknar och men löser genom att minska på 

verkens omfång.
23

  

 Någonstans går här en skiljelinje för vad vi kan inrymma i begreppet 

earthworks. När en ekologisk medvetenhet integreras i tolkningar av skulpturer kännas 

namnet felriktat. Ändock brukar en miljömedvetenhet kopplas samman redan med de tidiga 

earthworks, i det följande ska vi se närmare på varför. 

 

I riktning mot ett ekologiskt ställningstagande 
Earthworks blev associerade med det naturengagemang som fanns redan i sextiotalets 

motkultur. Enligt Suzaan Boettger i Earthworks, Art and the Landscape of the Sixties var 

konstnärerna därmed inte självklart miljöinriktade själva. Boettger baserar sin undersökning 

på uttalande från pionjärerna inom earthworks, bland dessa Robert Smithson och Michael 

Heizer. De till en början uteslutande manliga konstnärerna ville inte anses sentimentalt 

emotionella och förknippas med en mjuk och kvinnlig inställning till naturen – tvärtom 

skapade de minimalistisk avantgardekonst fast av den torra jorden i en öde öken. De 

protesterade mot samhället genom att som Heizer dra ut på motorcyklar i öknen och gräva 

monumentala verk med Bulldozer. De använde det öde landskapet som en tom duk för sina 

verk som inte nödvändigtvis hade något med ekologi att göra. En del var snarare anti-

ekologiska, skriver Boettger, och citerar Smithsons apokalyptiska uttalande om naturen; ”A 

lot of people have the sentimental idea that nature is all good: they forget about the 

earthquakes and typhoons and things like that”.
24

  

                                                           
21 J Kastner & B Wallis, Land and environmental art, Phaidon Press Limited, London, 1998, s. 54. 
22

 Kastner, s. 12. 
23

 Tufnell, s. 78. 
24

 Boettger ss. 215-226. 
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 Men kritiker och skribenter såg trots detta ekologiska tendenser i dessa 

konstnärers sätt att hantera landskapet.
25

 Jeffrey Kastner beskriver hur miljökämpar som 

försökte arrangera landskap för att förmedla människans relation till naturen, lyckades genom 

konstnärlig förmåga att förändra vår emotionella och spirituella relation till den. Somliga 

earthworks-konstnärer tog fasta på detta och vände sig åter till landskapet som 

”environmental artists”, men nu för att hjälpa naturen, inte enbart poetisera kring den.
26

 

 Två år efter Smithsons kritiska uttalanden om naturen skriver han; ”Our new 

ecological awareness indicates that industrial production can no longer remain blind to the 

visual landscape. Earth art could become a visual resource that mediates between ecology and 

industry.” Det är ingen plötslig miljömedvetenhet som slagit konstnären, förklarar Boettger. 

Smithson betraktar konsten som ett aktivt ekologiskt agerande, en förmedlare mellan parter, 

samtidigt som han behåller sin olust till konsten som en idyllisk romantisering av naturen.
27

   

 Vi kan utifrån detta hävda att en ekologisk medvetenhet utvecklas parallellt med 

earthworks oavsett konstnärernas ursprungliga intention. Vad dessa yngre miljöinriktade verk 

ska benämnas och vad som kännetecknar dem är svårare att finna ett svar på. Earthworks är ju 

benämningen som ofta syftar tillbaka på sextio- och sjuttiotalets minimalistiska konst i 

landskapet. Även om en ekologisk medvetenhet alltså redan då är i uppvaknande är den inte 

helt igenom gällande för dessa tidiga earthworks och det faller därför på sin plats att finna en 

ny definition som kan inrymma dagens ekologiskt medvetna konst i naturen. Ecological art, 

eco art och environmental sculpture är alla försök till kategoriseringar som ofta blandas 

samman med earthworks eller det bredare begreppet land art.  

 Art in nature är en rörelse med skarpare fokus på konst som ska vara ekologisk 

och naturenligt producerad. Kriterier är att verken ska vara skapade ute i naturen, av 

råmaterial på platsen, och enbart med konstnärens egna händer. Centrala frågor som Art in 

nature undersöker är hur konsten bör respektera naturen och hur konsten ska förhålla sig till 

den expanderade teknologin. Tufnell beskriver hur kritik har riktats mot deras reaktionära 

ställning gentemot moderniteten och hur de romantiserar det handgjorda och pastorala.
28

 I 

motsats till de ganska bestämda ramarna för Art in nature, följer under nästa rubrik ett nytt 

förslag på en mer öppen form av begreppet ekologisk konst och vad det kan innefatta.  
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EKOLOGISK KONST  
Följande definition av en ekologisk konst är inte absolut, utan är att betrakta som ett möjligt 

sätt att urskilja ekologiska tendenser i dagens platsspecifika utomhuskonst. Utifrån tidigare 

rubriker kan den ekologiska konsten anses ha historiska kopplingar till earthworks. En 

avgörande skillnad mellan samtida ekologisk konst och earthworks blir emellertid kontexten. 

Hotet mot naturen och den mänskliga existensen har vuxit liksom medvetenheten om det. Att 

definitionerna av en miljöengagerad konst blir fler kan delvis bero på ökat engagemang och 

rapportering samt en konst som speglar detta i högre utsträckning. Innan vi släpper taget kring 

earthworks ser vi i det följande till några faktorer som dessa har, och inte har, gemensamt med 

ekologisk konst. 

 Det minimalistiska formspråket kan fortfarande ha en väsentlig betydelse för 

dagens verk. Irving Sandler beskriver hur minimalismen blev det vinnande konceptet av 

avantgarde under sextiotalets modernism men också vidare in i vad vi kan kalla 

postmodernismen. Dagens utomhuskonst och skulpturer tenderar att fortfarande anamma det 

minimalistiska uttrycket med rena och avskalade former. Sandler föreslår hur dessa enkla 

gestaltningar ger utrymme för omgivningen; förändringar i landskapet, ljus, samt betraktarens 

fysiska placering och mentala inställning blir enkelt delar av verket.
29

 Som kriterier för 

ekologisk konst är förhållandet till naturen en självfallen förutsättning där minimalism kan 

vara nyckeln.  

 Samspelet med det omgivande landskapet är som nämnts även earthworks 

viktigaste faktor. Betraktat som destination art är det inte bara en miljö vilken som helst, utan 

naturen är en grundförutsättning för att dessa platsspecifika verk ska få mening. Earthworks 

skapades ofta genom att konstnären la till eller tog bort element i det befintliga landskapet, 

men detta behöver emellertid inte innebära att earthworks enbart består av naturmaterial. För 

att illustrera detta ser vi närmare på ett av de mer erkända verken inom kategorin; The 

Lightning Field (se bild 1), 1974-77, av Walter De Maria. Förvånande är hur verkets 

materiella beståndsdelar, fyrahundra stolpar av rostfritt stål, är långt ifrån naturenliga. 

Däremot är The Lightning Field ett tydligt exempel på hur konstnärens ingripande förvandlar 

hela landskapet till konst. De Marias fyrahundra stolpar är organiserat utplacerade med jämna 

mellanrum över ett stort ökenområde i New Mexico. Karaktäristiskt för området är det höga 

antalet blixtnedslag som konstnären ville förstärka med sitt verk som sträcker sig en engelsk 

mil genom landskapet. Vid solnedgång och uppgång reflekteras ljuset storslaget i alla stolpar, 
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och vid stormiga nätter kan man beskåda naturens krafter i blixtrarna.
30

 The Lightning Field 

består såtillvida inte enbart av rostfritt stål – det innefattar hela områdets jord och 

himmelssfären.  

 Under vissa förutsättningar kan detta också gälla för ekologisk konst; verken 

kan bestå av vitt skilda material så länge den omgivande naturen är en del av konstverket. 

Däremot syftar ju ordet ekologisk på ett harmoniskt samspel mellan de levande organismerna 

och deras omgivande miljö. En logisk förutsättning för begreppet är i detta avseende att 

verken ska vara ”miljömedvetna”, det vill säga antingen av naturmaterial och/eller 

miljövänligt tillverkade. Korta transportsträckor och relativt låg energiåtgång vid tillblivelsen 

är exempel på faktorer som inte aktualiserats i diskussionerna kring earthworks. Det primära 

är att de ekologiska verken inte förstör eller på annat sätt motverkar omkringliggande natur. 

Detta för oss till det faktum att ekologisk konst dessutom kan ha en ekologisk bevarande- eller 

restaureringsfunktion. Att verket på något sätt samspelar med naturen eller hjälper till att 

skydda den på ett eller annat sätt. Vi har anledning att återkomma till detta konkret när vi i 

kommande rubriker diskuterar konstexempel på Wanås.     

  Vidare är earthworks monumentala storlekar inte längre aktuella för att ett verk 

ska kunna anses ekologiskt. Detta har Andy Goldsworthy redan etablerat inom kategorin land 

art med sina landskapsverk, vanligen av pinnar, stenar eller löv i mindre skala (se bild 2). 

Goldsworthy har därutöver av många betraktats som en av de främsta konstnärerna inom 

miljöengagerad konst då hans verk talar tydligt för naturen och globala hållbarhetsfrågor. Han 

är bland annat en av frontpersonerna för organisationen Art in nature.
31

 En viktig fråga som 

väcks i sammanhanget är då vem som avgör om ett verk är ekologiskt. I sin artikel 

Representing nature: art and climate change, ifrågasätter Malcolm Miles huruvida 

Goldsworthys verk verkligen tar en ekologisk ställning eller inte. Konstnären ska bland annat 

ha sagt att intentionen bakom hans verk är estetik och inte ett politiskt ställningstagande. 

Goldsworthy skapar alltså konst, och driver ingen samhällsaktivism eller eko-kampanj, 

skriver Miles.
32

 Det finns all anledning att ta hänsyn till konstnärens egna intentioner men 

som exemplet visar behöver konstnären själv inte ha ekologiska avsikter för att konstpubliken 

ska uppfatta verken på detta sätt.    

 Miles diskuterar vidare det faktum att Goldsworthys verk når publiken via 

fotografier.  Då de flesta är varaktiga i högst ett antal veckor fotograferar Goldsworthy verken 
                                                           
30
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som sedan ställs ut och blir kända via dokumentation likt många earthworks. Miles frågar 

läsaren om representerad konst via bilder fortfarande kan ha en ekologisk effekt.
33

 Vi lämnar 

svaret osagt, men kan konstatera att en konstpublik uppenbarligen har blivit påverkade av 

Goldsworthys fotografier för att definiera verken som miljöengagerade. Exempel på ekologisk 

konst från Wanås som presenteras nedan är platsspecifika. En viktig förutsättning för dessa 

verk är följaktligen omgivningen, naturen. Men också institutionen som sådan får nog anses 

ha en avgörande roll för uppfattningen av konsten. En representerad bild av verken via till 

exempel fotografier är inte relevant i denna undersökning. Men det kan mycket väl vara det i 

andra sammanhang och då inte minst för att få människor medvetna om ekologisk konst från 

första början. Viktigt att poängtera är hur den omgivande naturen i hög grad är närvarande 

också i Goldsworthys fotografier och har en fortsatt inverkan på konsten, om än representerad 

i bild. Ekologisk konst kan på dessa grunder sägas fungera såväl ute som representerad 

inomhus. Innan Robert Smithson började arbeta i landskapet ställde han ut skulpturer inomhus 

av material som han hämtat från utomhusmiljöer. Dessa verk presenterades som earthworks 

ihop med fotografier från platsen varifrån han hämtat materialet.
34

 Men framförallt talar både 

earthworks och ekologisk konst mest i sin verkliga miljö, i naturen. För att i kommande 

exempel förtydliga omgivningens roll följer en presentation av Wanås.  

WANÅS – EN INTRODUKTION 

Wanås är ett gods i nordöstra Skåne som innefattar ett slott, skogsbruk, ett ekologiskt 

jordbruk och en park med en samtida internationell konstsamling. Karaktäristiskt för Wanås 

är den miljömedvetna policyn som också går igen hos konsten i naturen. Beläget långt ifrån 

stora vägar lockar Stiftelsen Wanås Utställningar varje år en stor skara besökare allt sedan 

Marika Wachtmeister startade konstverksamheten år 1987. Innan vi närmar oss konsten tar vi 

en närmare titt på utställningsplatsen via parkens historia och Wanås naturengagemang. 

 

Historia 
Beläget i nordöstra Skånes skogsområden har Wanås en lång historia. Redan under 

medeltiden var platsen bebodd och grunderna till dagens slott lades på 1400-talet. Med 

Göingebygdens traumatiska historia fylld av strider är platsen vald med omsorg. Godset vann 

fördelar genom att ligga på en höjd och intill en damm som enkelt kunde byggas ut till en 
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vattengrav – allt för att försvåra för fienden. Så småningom blev det lugnare tider och godset 

kunde expandera till att innefatta bland annat en lustpark.
35

  

 Parken som anlades för omkring 500 år sedan var till en början privat men har 

sedan länge varit öppen för allmänheten. I och med konsten har besöksantalet ökat drastiskt. 

Pär Gustafsson har utrett parkens historia och fann spår från en sluten renässansträdgård med 

raka kvadrater, murar och häckar. Under 1700-talet fanns ritningar över förslag till dramatiska 

förändringar av Wanås naturliga landskap (som idag till stor del utgör parken) formade till en 

ordnad barrockträdgård. Enligt tidsandan står slottet i mitten av ritningen med alla riktningar 

utpekade av häckar och träd i raka led. Naturen är tuktad av människan in i den minsta detalj 

genom klippta buskar, dammar och broderiplanteringar. Förslaget genomfördes dock aldrig. 

Istället tog romantikens ideal över och förvandlade naturområdet till en engelsk park. Genom 

önskan att framhäva naturens skönhet anpassas Wanås bokskog med gläntor och lugnt vatten. 

Breda stigar till herrefolkets häst och vagn anläggs, liksom utsiktsplatser och lusthus.
36

 

Gustafsson säger att intet av den engelska parken finns kvar idag, om den ens existerat. 

Förvisso har skogen tätnat sedan dess, som Gustafsson framför, men än idag kan vi skymta de 

forna utkiksplatserna över dammen mellan rhododendronbuskar och bokträd. Ännu bär den 

vilda naturen spår av människans förvandling av landskapet till en behaglig syn att på avstånd 

betrakta från de ännu lika breda stigarna i parken.    

 Det är intressant hur barrockens ideal fick ge vika för att bevara något av det 

ursprungliga landskapet i parken. Trots design och stor omarbetning, låter man det ”naturliga” 

bli synligt. Vi kan fråga oss hur den samtida konsten på Wanås skulle artat sig i en 

barrockpark, och om en ekologisk konst vore aktuell att tala om då. Vad vi kan anta är att den 

tuktade alternativt orörda omgivningen är en avgörande faktor för hur ett verk tolkas som 

ekologiskt eller inte.     

   

Miljöengagemang  
På en rad områden strävar Wanås efter ett klimatsmart sätt att driva sina verksamheter vidare, 

såväl inom arbetet med konsten som inom godsets jord- och skogsbruk. Ett holistiskt synsätt 

genomsyrar verksamheterna skriver Rob Malpas och Anne-Kathrin Zshiegner som redogör 

för Wanås miljöengagemang i Imagine Art Konsten på Wansås.  
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 Kor och beteshagar har funnits här sedan 1600-talet.
37

 Idag är 

jordbruksverksamheten klimatcertifierad och den numera ekologiska mjölkgården producerar 

en rad ekologiska och klimatcertifierade mejeriprodukter. Wanås bedriver även en 

internationell konsultverksamhet som inspirerar andra att på ett hållbart sätt driva jordbruk 

och modern djurhållning.
38

 På det 4090 hektar stora godset finns vidare skogen som har varit 

certifierad från 1999 av bland annat Forest Stewardship Council, Programme for the 

Endorsement of Forest Certification och European Union Wildlife Estates. Dessa 

certifieringar visar hur Wanås aktivt arbetar för att bevara den naturliga miljön och den 

biologiska mångfalden i skogarna. 2008 blev Wanås Gods Ab och Stiftelsen Wanås 

Utställningar även medlemmar i Long Run Initiative (LRI). LRI arbetar för att 

markförvaltningsprojekt och verksamheter runt om i världen ska fungera ekologiskt. Målet är 

att arbeta för en hållbarhet inom miljövård, gemenskap, kultur och handel skriver Malpas och 

Zshiegner.
39

 

 I 2010 års utställningskatalog redogör Stiftelsen Wanås Utställningar för hur de 

motverkar negativa miljöpåverkningar i samband med konsten. Det rör sig om hur man ska 

lösa problemen med nya utställningar byggda på avancerad teknik, ljusanordningar som drar 

energi, långa resor och transporter samt en stor produktion av tryckmaterial. Genom att aktivt 

arbeta med miljöfrågor har de bland annat inköpt en miljöbil och övergått till svanenmärkta 

trycksaker genom att gå med i Svanenklubben 2009.
40

 Redan 1924 byggdes ett 

vattenkraftverk som idag gör godset helt självförsörjande på energi,
41

 de har även gått över till 

grön el. Fortsatt arbetar de med att göra miljömedvetna val vid resor, transporter, 

kommunikation, administration, och produktion. Efter ett samarbete med Skånetrafiken kunde 

de göra det lättare för personal och besökare att åka kollektivt till Wanås. Bussgångarna ökade 

och alla som åker kollektivtrafik till utställningar kan erhålla 25% rabatt på entréavgiften.
42

 

 Wanås ekologiska ställningstagande och aktiva miljöengagemang har med all 

sannolikhet en väsentlig roll i hur vi som betraktare uppfattar konstverken. Allt ifrån 

trycksaker till mejeriprodukter skapar och marknadsför en miljömedveten profil till Wanås 
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som når besökaren, ofta innan denne besöker området. Det är omöjligt att helt förstå hur stort 

inflytande denna profil har på vår uppfattning av konsten, men den har viktig betydelse när vi 

försöker förstå verken på Wanås som ekologisk konst.  

 

Konsten 
Den första konstutställningen på Wanås äger rum 1987.

43
 Aktiviteter och 

inomhusutställningar är främst igång under sommarhalvåret och håller stängt vintertid. 

Skulpturparken innehållande permanenta verk är däremot öppen för besökare året om.
44

 

Wanås avskilda läge gör att besökare åker dit av en anledning, det är ingenting man av en 

händelse passerar. Marika Wachtmeister beskriver hur ”skälen kan variera från att promenera 

i parken, se på slottet, plocka svamp eller jogga till att se på samtidskonst. Konsten i parken 

finns där oavsett anledning till besöket. Besökarna dras in bland konstverken. Mötet med 

dessa i bokskogen kan ge en stark upplevelse.”
45

  

 Betraktaren beger sig från det traditionella galleriet och in i den faktiska naturen 

där dessa utomhusverk samspelar med sin omgivning. Trots karta med verken utsatta tar det 

ett tag att leta rätt på dem bland träden. Som Wachtmeister antyder skapas en överraskande 

effekt när de blir synliga. Utomhusverken varierar dessutom i storlek och uppfattas olika 

beroende på hur de blir sedda från olika avstånd, vinklar, årstider, kontraster och 

ljusförhållanden, samt hur besökaren väljer att ta sig fram till dem.  

 Konstkritikern och curatorn Gregory Volk skildrar sin upplevelse av Wanås som 

följer:  

I never been a particularly big fan of sculpture parks in general, in part because they tend to 

remind me of graveyards: big, either abstract or geometric built-for-forever ‘monuments’ that are 

often in dialogue with nature but that, I suspect, would actually look a lot better indoors. Wanås, 

however, is different, partly because of the fantastical, and in some ways wacky, setting with its air 

of a theater set or a movie location, but also in terms of the collection itself, which is electric, 

open-ended, in-process, and refreshingly unburdened by loyalty to a particular genre or style.
46
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 Volks text vittnar om den stora betydelse som institutionen och omgivningen har 

för uppfattningen av verken. En stor förebild för Marika Wachtmeister är det danska 

Louisiana, som också låter den moderna konsten blandas samman med naturen.
47

 En stor 

skillnad mellan utställningarna är att konsten på Louisiana köps in medan den permanenta 

konsten på Wanås utvecklas på ett tidigt stadium i nära kontakt med konstnären. Denne 

anländer till Wanås för att göra planer för sin platsspecifika installation, och ofta uppstår idéer 

först efter en vandring i parken med naturen som främsta inspirationskälla.
48

 Det är 

konstnären själv som väljer platsen för sitt verk, berättar Wachtmeister,
49

 vilket är betydande i 

sammanhanget, då den omgivande naturen ju blir en del utav verket liksom earthworks och 

ekologisk konst. Ofta är materialen hämtade från trakten.
50

 Som en liten institution med liten 

byråkrati är alla inblandade i skapelseprocessen. Det nära arbetet med konstnären under 

arbetsprocessen är en viktig faktor som skiljer Wanås från de flesta andra skulpturparker. Till 

skillnad från att köpa in moderna verk som placeras ut i parken, skapas konsten alltså direkt i 

samklang med naturen.  

VERK PÅ WANÅS I URVAL 

Med bakomliggande kunskaper om utställningsplatsen och konstnärernas arbetsprocess tittar 

vi här närmare på några permanenta verk och argumenterar för att de kan definieras som 

ekologisk konst. Det finns fler konstverk att argumentera för i parken, men de nedan är valda 

främst för att de är utförda platsspecifikt och då de på relativt olika sätt lyfter fram ekologiska 

aspekter. På samma sätt som det finns fler ekologiska exempel att tillgå finns det också verk i 

parken som inte lika lätt kan kategoriseras som ekologisk konst.  

 Baserat på en ekokritisk hållning och tidigare diskussion under rubriken 

Ekologisk konst, ses dessa verk utifrån följande faktorer:  

 Verket består materiellt av naturenligt råmaterial alternativt material från närliggande 

område; dvs. med en relation till närområdet samt korta transportsträckor. 

 Verket anspelar på eller knyter an till den närliggande naturen. 

 Verket har en utformning som ikoniskt efterliknar naturen eller ger ekologiska 

associationer.  
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 Verket innehar en ekologiskt bevarande – /restaureringsfunktion (baserat på 

konstnärens uttalade intentioner samt hur verket tas emot av publiken). 

 

Eleven Minute Line (se bild 3), 2004, av Maya Lin, är en 500 meter lång modellerad linje som 

skjuter upp ur det befintliga landskapet. I sitt sökande efter större landmassor än vad parken 

kunde erbjuda fann Lin platsen för sitt verk i en 93100 kvadratmeter stor beteshage för kor 

precis intill parken. Ett nytt kostall hade just färdigställts och lämnat efter sig omkring 10 000 

kubikmeter jord att tillgå till projektet. Efter flertalet skisser och ritningar hade konstnären 

arbetat fram den slingrande linjen.
51

 Jorden arrangeras och snart kunde gräs växa över verket 

som fullt igenom består av naturliga och uppenbart ekologiska material. Idag är Eleven 

Minute Line öppen för besökare som kan promenera uppe på linjen under de perioder då 

korna inte betar på dess kurvor.     

 När vi ser på verket kan vi inte undgå att se landskapet det är sprunget ur. Det 

binder hela landskapet till sig och gör oss mer uppmärksamma på det, så som den ekologiska 

konsten bör. Dess enorma skala påminner om earthworks monumentala storlekar när de 

inkluderar hela den omkringliggande naturen. En fullständig överblick på Eleven Minute Line 

får vi först via fotografier från luften som kan fånga helheten. Som besökare på marken kan vi 

likna det vid en slingrande kulle i en annars platt betesmark. Det är lätt att ikoniskt associera 

till Wanås ekologiska jordbruk när de betande korna närmast idylliskt interagerar med verket.   

 Titeln, Eleven Minute Line är hämtad från en dikt av konstnärens bror, Tan 

Lin.
52

 Då besökaren är uppmuntrad att själv delta och gå på verket tar det omkring elva 

minuter att följa linjen. När Lin inspirerar betraktaren till att aktivt ta del av verket, inspirerar 

hon därmed denne till att också ta del av den naturliga omgivningen. Vi kan med andra ord 

påstå att verket har ekologiska tendenser inte bara i material och integrerande av naturen, utan 

också med sin uppmuntran att i elva minuter promenera i en av Wanås ekologiskt drivna 

kohagar. På Lins egen webbplats, Maya Lin Studio, kan vi kort läsa om hennes 

miljöengagemang som överlag gör sig gällande i samtliga av hennes verk. Med landskapet 

som förebild blandar hon konst och arkitektur för att öppna våra ögon för det naturliga.
53
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Meditation in a Beech Wood (se bild 4), 1996, av Martin Puryear är en fem meter hög 

monumentalskulptur framställd som en abstrakt form av en sittande Buddha. Verket finns på 

en skyddad plats långt in i parken som konstnären själv valt ut vid sitt besök på Wanås. Med 

en stomme av trä är skulpturen helt beklädd i lager av vass som ger den en säregen yta. 

Vassen är visserligen inte lokalt skördad utan hämtad från sjön Tåkern i Östergötland, men 

likväl är det ett helt igenom naturenligt råmaterial. En lokal vassläggare tillfrågades om han 

ville lägga vassen, men denne tackade nej på grund av svårigheter med de vertikala väggarna 

på formen. Istället blev det Adam Ooms från Holland som arbetade intensivt med att 

färdigställa verket under en och en halv månads tid.
54

 Resultatet blev en mjuk och nästan 

organisk form som reser sig mellan träden. Precis som titeln säger associerar vi figuren till en 

meditation i den lummiga bokskogen uti parkens mer vilda natur bortom besöksstigarna. I 

detta vilar bland annat en ekologisk och medveten tanke om att uppskatta och respektera 

naturen. På vintern faller snö på verket som mer än någonsin smälter in i den omgivande 

naturen och framstår som en tungt vilande gudaskulptur.  

 Den en gång gyllengula vassen har idag bleknat avsevärt i takt med att 

skulpturen åldrats. Naturen bryter ner den på ett oförädlat sätt som med all enkelhet kan kallas 

ekologiskt. Marika Wachtmeister berättar hur många människor går fram för att känna på 

vassen och ytan av Meditation in a Beech Wood.
55

 Verket lockar därmed besökaren att gå 

långt ut i parken, att se landskapet vari Buddhan samexisterar, samt komma i en direkt fysisk 

kontakt med vassen. Jämfört med ett museum eller galleri där det kan kännas begränsat att 

vidröra konsten ger naturen tvärtom öppningar till det. Ingen bevakar i parken, betraktaren 

står i direkt kontakt till verket omsluten av skogen.     

 

Parables (se bild 5), 1998, av Allan McCollum omfattar totalt tolv realistiska trädstubbar i 

betong vilka finns utplacerade med jämna mellanrum i parken. De är avgjutningar från en 

naturlig stubbe av ett stort almträd som McCollum fann vid sitt besök på Wanås. Det lokala 

företaget Broby Modellindustrier AB gjorde en första avgjutning av stubben som sedan göts 

till en gipsform som konstnären kunde arbeta vidare på. Därefter skapades en ny form ur 

vilken stubbarna göts i det slutgiltiga materialet betong. Rent praktiskt är verket alltså något 

konstlat och inte ekologiskt, bortsett från att det är närproducerat. Stubbarna är även i olika 

färger och vore det inte för det skulle besökaren ha väldigt svårt att urskilja verket från riktiga 
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stubbar.
56

 Parables binder sig därmed starkt samman med landskapet. Utan skogen skulle det 

tappa sin effekt och verkan.   

 McCollum hade precis läst om ”the Dutch Elm disease”, almsjukan, som då 

samma vinter skördade många almalléer i Skåne, vilket gav upphov till hans verk. Almen är 

förövrigt även det amerikanska nationalträdet.
57

 Kanske grundade sig en ekologisk 

medvetenhet i dessa inledande tankar hos konstnären, det har i vart fall resulterat i flera 

ekologiska associationer. Ett av människan fällt träd påminner oss om människans 

komplicerade förhållande till naturen. Att det ursprungliga trädet därtill var fält på grund av 

sjukdom väcker tankar kring en skör och skadad natur. När McCollum gestaltar stubbarna i 

den hårda betongen känns de med ens tunga och än mer livlösa.  

 Verket har en särskild effekt på besökarna i parken. Det kan bli en utmaning att 

försöka hitta alla stubbar och försöka utreda vad som är konst i förhållande till naturen. 

Parables visar härmed exempel på verk som trots ett fabricerat material besitter ekologiska 

tendenser i uttryck och samspel med omgivningen.     

 

Vi kan argumentera för att mycket av konsten på Wanås är ekologisk. Men för att 

problematisera kan samma argument inte yttras om till exempel Untitled (se bild 6), 1996, av 

Kathleen Schimert. Detta verk liknar neongröna stenar som konstnären skapat med inspiration 

från de mossgröna stenarna i parken. ”Stenarna” är gjutna i brons, förkromade och sedan 

lackerade hos en lokal bilfirma i Kristianstad vilket ger den neongröna färg konstnären 

eftersträvat.
58

 Visserligen är materialet till viss del närproducerat men långt ifrån ekologiskt. 

 Liksom Parables är Untitled av Schimert också ett verk som i naturen är nära att 

förväxla med riktiga stenar om det inte vore för den neongröna färgen, som förutom i den 

mest intensiva vårgrönskan skiljer sig avsevärt från sin omgivning. Däremot är konstnärens 

syften långt ifrån förenade med jordnära problem. Med inspiration från sagor om hjältar och 

rymden framstår Schimerts stenar i skogen snarare som något onaturligt, till och med 

utomvärldsligt.
59

 Vi kan härmed anta att Untitled inte har ekologiska tendenser i vare sig sitt 

material, samspel med naturen, eller miljömedvetna associationer.    
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I verket La Colonne Terminée III (se bild 7), 1989, av Richard Nonas skulle vi kunna dra 

kopplingar till tidiga earthworks. Verket utgörs av stora stenar som två och två ligger ordnade 

i en linje som skär rakt igenom skogen. De är grova, obearbetade naturstenar men ter sig som 

ett stort och udda inslag i landskapet. När Nonas skapade förlagan La Colonne Terminée I, 

som temporärt fanns på gräsmattan framför Wanås slott, använde han stenar från ett 

närliggande fält i Haraberga några kilometer bort. Stenarna som låg i högar efter att ha grävts 

upp då jordbruksmarken utökades, transporterades till Wanås.
60

 Om vi förmodar att stenarna 

till La Colonne Terminée III kom från samma relativt närliggande fält är ju verket skapat av 

lokalt naturmaterial. De var dessutom redan uppgrävda för att bereda odlingsmark och fria att 

använda. 

 Den bastanta linjen skär över landskapet och förändrar det. Den 

uppmärksammar kontrasterna mellan det ordnade och det naturliga runt omkring. Nonas har 

tidigare varit etnolog i tio år och levde tillsammans med indianer i Mexikos öken.
61

 I sitt 

konstnärskap är platsen mycket central och värdefull för honom, och han inspireras av det 

som känns hemma.
62

 Hans fysiska objekt för tankarna till relationen mellan människa, kultur 

och landskap, något vi kan känna igen från earthworks. Med sin platsspecifika kontakt till 

Wanås läge och omgivande natur, liksom i material och utformning, kan La Colonne 

Terminée III betraktas som ekologisk konst.  

 

Terra Maximus (se bild 8), 1989, av Sissel Tolaas är en sju meter hög, smal portal bestående 

av tjugo glaskuber i en ställning av järn. Var och en av glaskuberna fylldes till bredden av 

våta löv som från år till år sakta pressas samman och förmultnar till jord. Tolaas har valt en 

plats långt in i parken för sitt verk vilket reser sig bortom stigarna. Först tedde den sig mörk 

och hotfull men med åren har löven pressats samman till den grad att glaskuberna släpper in 

ljus och gör verket genomskinligt.
63

    

 Terra Maximus anspelar inte bara på naturens förmultningsprocess utan 

innefattar den. Löven som finns i hela skogen, som vi går på och sällan tänker extra på, har 

Tolaas rutat in i sina kuber vilka hon uppmanar betraktaren att se och uppmärksamma. Verket 

ger flera associationer. Det gestaltar död och uppståndelse, liksom den naturliga balans som 
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råder i naturen. Tolaas arbetar i övrigt mycket med naturliga lukter och har en vetenskaplig 

syn på naturens nedbrytning och ekologiska funktion. Hon visar i detta verk en respekt och en 

nyfikenhet för naturen. Det har en tydlig pedagogisk effekt som kan vara ekologiskt 

inspirerande.     

 

I uppkomsten av The Reserve (001) (se bild 9), 2009, har Henrik Håkansson inhägnat ett 

område av parken på Wanås med ett varierat växtliv. Innanför stängslet äger ingen människa 

tillträde. I en kvadrat på totalt 2500 kvadratmeter utan grind, ska naturen frodas utan mänsklig 

inverkan för all överskådlig framtid, likt en ö av orörd mark.
64

 

 Ekologiska aspekter är talande i detta verk. Samtidigt som konstnären faktiskt 

avgränsar den ”riktiga naturen” och inte ger oss tillgång till den mer än visuellt, skapar han en 

spänning mellan den tuktade naturen och den vilt växande. Betraktaren uppmanas att se på 

naturen som en skapelse och ett pågående konstprojekt. Håkansson brukar hämta inspiration 

direkt från platsens biologiska liv, och idén till detta verk fann han i hur biologer studerar 

avgränsade områden i naturen.
65

 The Reserve (001) utgör i sig ett tydligt exempel på hur 

konsten aktivt kan hjälpa till att stödja naturens resiliens genom att interagera den i ett 

konstverk som samtiden hjälper till att bevaka.  

ARGUMENT FÖR EKOLOGISKA EFFEKTER  
Nu har vi tagit del av verk på Wanås som kan anses vara exempel på ekologisk konst. De har 

antingen varit gjorda på ekologiska grunder, haft ett tydligt samspel med naturen, eller 

uttryckt ett ekologiskt budskap.  En vidare spekulation kring ekologisk konst är om den kan 

ha en effekt, en miljövänlig funktion eller inverkan på individen till att själv bli mer 

miljömedveten eller kanske till och med involverad i kampen för miljö och hållbar utveckling. 

Detta avsnitt kommer inte att ge några svar men presentera något av vad tidigare forskning 

förslagit om hur det i så fall skulle kunna fungera. Vi inleder med att titta närmare på två 

teorier med liknande ändamål, relationell estetik och social skulptur.  

Nicholas Bourriaud och Joseph Beuys 
I sin Relational Aesthetics, menar Nicholas Bourriaud att konstens roll i vårt moderna 

samhälle inte längre är att skapa utopier som förr. Istället kan konst idag verka som modeller 

                                                           
64

 E Svenle, ”Ett grönare Wanås”, i E Millqvist & M Wachtmeister (red.), Imagine art konsten på Wanås, 

Stiftelsen Wanås Utställningar, Knislinge, 2012, s. 217. 
65

 Ibid. 



Ekologisk konst  Sara Lundstedt, Lunds universitet 2012 

25 
 

för hur människor faktiskt kan leva och agera.
66

 Bourriauds begrepp relationell estetik kan 

provas på ekologisk konst med avsikt att se om och hur enskilda verk har förmågan att 

påverka individen till handling. Det handlar därmed inte om ekologiska ståndpunkter utan den 

relationella estetiken syftar till konst som involverar mänskliga interaktioner. Bourriaud 

argumenterar för hur denna konst kan få människor att socialt interagera med varandra genom 

att verken utgör en social kontext som skiljer sig från konstens annars egocentriska och 

privata rum.
67

 Som exempel tar han upp Gonzalez-Torres verk som består av en hög med 

godisbitar. Konstnären ställer ut sitt verk på museer där besökarna förväntas att ta och äta av 

godiset. Bourriaud beskriver det sociala ansvar som läggs på betraktaren i att faktiskt förstöra 

och förtära Gonzalez-Torres verk, tvärtemot museiinstitutions norm som ofta inte tillåter att 

konsten ens vidrörs. Verket i sig kan sägas utgöra en social handling då konstnären förlitar sig 

på betraktarens deltagande i motsats till att ställa ut ett redan färdigproducerat verk.
68

 

Bourriaud menar alltså att relationell estetik även i förlängningen skulle kunna påverka 

människans sociala handlingar i vardagen.  

 Den ekologiska konsten som presenterades tidigare i detta arbete bygger i en del 

fall på betraktarens deltagande. Ibland i själva konstverket, som var fallet med Maya Lins 

Eleven Minute Line som uppmuntrar besökaren att promenera i en beteshage för kor, men 

framförallt parken som helhet har förmågan att driva besökaren ut i naturen. Att betraktaren 

utför en social eller ”ekologisk” handling – genom att samspela med naturen och aktivt ta del 

av den – räcker emellertid inte för att påstå att denne blir påverkad för framtiden genom dessa 

handlingar. För lika lätt som människan kan komma att delta i verkat kan hon ju lämna det. 

Denna aspekt kan möjligen konstnären Joseph Beuys myntade begrepp social skulptur ge nya 

lösningar på. 

 Heiner Stachelhaus beskriver och förklarar Beuys tro på en konst som förändrar 

individen. Oavsett konstform kan social skulptur få betraktaren att erfara sig själv som kreativ 

skapare med förmåga att delta i formandet av världen. ”Everyone is an artist” säger Beuys och 

avslår härmed alla påståenden om konsten som ett verk skapat av en enskild konstnär. Social 

skulptur har som primärt mål att kreativt utbilda människorna. Inte förrän konsten har blivit 

integrerad där människor lever och bildas kan där uppstå ett spirituellt och demokratiskt 

samhälle, skriver Stachelhaus.
69

 För Beuys var konsten i bred mening lösningen på 
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världsproblemen. ”Man must once more be in contact with those below, animals, plants, and 

nature, and with those above, angels and spirits”, säger han och syftar till människans 

möjligheter att själv förändra sin omvärld.
70

  

 Ett av Beuys mer erkända verk 7000 ekar har också fått gensvar och engagerat 

människor på flera håll i världen. För Documenta 7 år 1982 planterade han det första trädet 

som slutligen skulle resultera i sjutusen ekar i staden Kassel. Stachelhaus beskriver det som 

världens förmodligen största ekologiska konstverk.
71

 Vad som kan vara inspirerande att föra 

in i diskussionerna om ekologisk konst är hur social skulptur, som i fallet 7000 ekar, har 

människan som mål för konsten. Den miljömedvetna handlingen i verket skapas med avsikt 

att nå ut och bilda individen. I förlängningen skulle funktionen i social skulptur kunna 

undersökas när det handlar om den ekologiska konsten.  

 

Konstens inflytande  
Professor Carl Folkes inledande ord till Rockströms och Klums Vår tid på jorden talar om 

konstens möjligheter för den ekologiska forskningen:  

Varför vetenskap och konst? Fokus ligger på effektivitet och för lite på kreativitet, fokus ligger på 

snabba lösningar och för lite på eftertänksamhet och långsiktiga lösningar. Att föra samman 

vetenskap och konst bidrar tveklöst till eftertanke. Mötet uppmuntrar till balans mellan effektivitet 

och kreativitet och fungerar som en katalysator för nyfikenhet, förnyelse och innovation. 

 Professor Carl Folke,  

forskningschef för Stockholm Resilience Centre,  

Stockholms universitet samt chef för Beijerinstitutet  

för ekologisk ekonomi vid Kungl. Vetenskapsakademin
72

  

Även ekokritiken ställer frågor om och hur kulturen kan påverka individens 

miljöengagemang, samt om naturvetenskapen själv är redo för ekokritik.
73

 Det är svårt att 

besvara dessa frågor men David J. Curtis ligger i framkant med sina studier gällande konstens 

gröna inverkan. I Creating inspiration: The role of the arts in creating empathy for ecological 

restoration intervjuar han personer i frågor som rör konstens funktion att väcka engagemang 

och empati för miljön, och i Using the Arts to Raise Awareness and Communicate 

Environmental Information in the Extension Context får de tillfrågade svara på huruvida de 
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upplever att konsten kan hjälpa till att förmedla ekologisk vetenskaplig forskning. Ihop med 

Nick Reid och Guy Ballard undersöker Curtis slutligen i Communicating Ecology Through 

Art: What Scientists Think, om ekologiska forskare har tilltro i att förmedla sin kunskap med 

hjälp av konsten.   

 Curtis presenterar statistik men det är svårt att dra relevanta slutsatser ifrån den. 

Forskarnas intentioner är bra men de tillfrågades svar varierar och någon senare uppföljning 

av ett bestående intryck saknas. Däremot presenterar undersökningarna bra argument för hur 

den ekologiska konsten skulle kunna påverka betraktaren.  

 En aspekt är hur den ofta komplicerade informationen blir mer intressant, såväl 

som enklare att minnas efteråt, genom konstens gestaltning.
74

 Att byta ut siffror och diagram 

med visuella bilder kan dock anses nedvärderande för konsten då den enbart förmedlar 

information istället för att utgöra sin egen vetenskap. Vi kan argumentera för att konstens roll 

i historien har fungerat likartat; medeltidens bibliska motiv har till exempel fungerat bildande 

för massorna. Curtis förklarar hur dagens konst på ett liknande sätt anammar människors olika 

inlärningsstilar på ett helt annat sätt än det vetenskapliga språkets begränsade ramar.
75

 

Konsten kan sålunda vara ett redskap för att nå ut till fler och tala direkt om problemen vi 

möter i dagens hotade situation.    

 Något som Curtis återkommer till är konstens förmåga att emotionellt påverka 

betraktaren. Den ekologiska konsten har en tendens att engagera oss på ett personligare plan 

än siffror och politiska uttalanden, menar han.
76

 I Communicating Ecology Through Art: What 

Scientists Think, presenteras en sorts högtidlig atmosfär som bildats vid ett konstengagemang 

som gjorts för studien. Författarna beskriver enkelt denna stämning som ett avbrott i vardagen 

ungefär som ett besök på Wanås där hela konstrundan tenderar att bli en minnesvärd utflykt i 

naturen.
77

 Ofta upplevs konsten kollektivt, vilket gör Bourriauds teorier om relationell estetik 

aktuella. Till skillnad från TV och litteratur som riktar sig direkt till varje enskild individ 

erbjuder konsten sätt för människor att kommunicera, skriver Bourriaud. På en utställning kan 

de diskutera konsten sinsemellan vilket inte skulle gått under en pågående 
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teaterföreställning.
78

. Under rörelse i parken på Wanås är man därtill inte inom galleriets 

slutna väggar och dämpade talnivåer längre. Ute i naturen kan besökare betrakta ett verk och 

samtala utan att själva känna sig bevakade eller i vägen för andra.   

 Amy Dempsey ger förslag på hur konst i landskapet rent materiellt kan fungera 

som ett slags bevarande. När ett stycke land är betraktat som del av ett konstverk kan det 

räddas från att exploateras, skriver hon.
79

 Där Henrik Håkansson skapar The reserve (001) 

genom att sätta stängsel runt ett stycke natur illustrerar han hur konsten aktivt kan göra 

skillnad. Ingen människa tillåts längre att beröra det stycke land som verket innefattar. Även 

parken på Wanås som helhet kan betraktas på samma sätt. Martin Puryears Meditation in a 

Beech Wood eller Allan McCollums Parables skulle inte fungera utan parkens biologiska 

mångfald. Konsten har genom sin tillblivelse och placering runtom i parken hjälpt att bevara 

platsens natur som kulturellt värdefull.     

 Ett dilemma för ekokritiken är hur naturen nästan alltid i någon grad är kulturellt 

påverkad av människan, samtidigt som vi vet att den lever runtom oss.
80

 Konsten är på så vis 

alltid artificiell och kan heller aldrig gestalta naturen till fullo. När Håkansson sätter stängsel 

runt den ”verkliga naturen” i The reserve (001) för att besökare ska kunna betrakta den från 

utsidan, förvandlas det självklart till något artificiellt. Vi skulle kunna se verket som en 

kulturell iscensättning av den vilda naturen. När Sissel Tolaas rutar in en bit av förmultningen 

i Terra Maximus, blir det också konstlat när man sätter glas eller ramar omkring naturen. 

Även om då all konst är artificiell, uppmärksammar den människor, i det här fallet på natur 

och ekologi som de annars kanske inte skulle intressera sig för. Det behöver i den meningen 

inte vara ett hinder om konsten gestaltar naturen på ett orealistiskt sätt.  
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 Bourriaud, ss. 15-16. 
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 Dempsey, Styles, Schools and Movements, s. 260. 
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 Garrard, s. 10. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Min förhoppning är att detta arbete har kunnat bidra till att se ekologisk konst, inte bara som 

en vidareutveckling av earthworks, utan också i sitt nya sammanhang med nya innebörder 

starkt kopplade till dagens accelererande miljöproblem. Den ekologiska konsten kan erbjuda 

nya sätt att se på en levande natur mer än vad tidigare konst i landskapet gjort.  

 Konsten på Wanås har så långt jag funnit inte undersökts närmare i det 

ekokritiska perspektivet. Genom att koppla samman verken till det aktuella ekokritiska 

området har vi möjlighet att uppmärksamma deras värden på nya sätt. Inom konstvetenskap i 

Sverige är ekokritiken en förhållandevis ny teori med goda anledningar att utveckla. Det är av 

intresse att se vidare på hur den ekologiska krisen skildras i konsten, och tvärtom hur konsten 

kan ändra bilden av miljöhotet och kanske främst individens egen roll i sammanhanget. Med 

största sannolikhet kommer denna forskning att bli allt vanligare.       

 Tidigare forskning kring earthworks och miljöinriktad konst definierar ingen 

skillnad mellan ett verk i samspel med landskapet och ett verk som aktivt agerar för 

landskapet. Jag har valt att inte försöka påvisa om den ekologiska konsten påverkar 

betraktarens miljöengagemang eller inte, men redovisade diskussioner vittnar om att frågan 

redan aktualiseras på flera håll vilket är intressant och talande. Begreppsförslaget i detta 

arbete är inte definitivt och betraktas bäst som en öppning mot nya frågor och tolkningar. Ju 

mer vetenskapen ökar sin kunskap desto större blir chanserna att den också sprids och kan 

stödja viktiga krafter. Begynnande tvärvetenskapliga kontakter och försök behöver utvecklas 

och bli fler. Kanske har den ekologiska konsten en viktig roll i att lokalt informera om 

naturens betydelse för människan, och tvärtom, vår betydelse för naturen.  
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