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visionen: en skånsk

terracotta-armé

någonstans längs

skåneleden skapad av

skånska barn



VAD ÄR MULTIPLERA?
Tänk dig en vandring längs med Skåneleden. Du har gått ett par kilometer. Plötsligt

ser du ett par lerfigurer, sen några till, sen några till, sen ännu fler. Du stannar till.

Studerar dem närmare. Det är figurer i naturlig storlek som skildrar barn och

ungdomar. Några ser ut att konversera, andra ligger och vilar, några andra pillar på

sina mobiler. En monumental skulptur i bränd lera. Ett fruset ögonblick som skildrar

vår tid, att beskådas många år framöver. 

Till barnkonstbiennalen ”Bästa Biennalen” 2019 inledde vi ett samarbete med Kivik

Art Centre och utförde tillsammans med deltagare en kollektiv multipel med ett

hundratal mindre figurer i skånsk naturlera. Vi kallade projektet Multiplera (Multipel

+ lera) och idén till Multiplera Skåne föddes redan då. Multiplera Skåne blir ett

omfattande delaktighetsprojekt med barn och unga från hela regionen. Vi låter

barn och unga ta makten över den egna berättelsen och vår roll är att

tillhandahålla verktyg för dem att utforska de egna tankarna på djupet.

Tillsammans utformar vi lerfigurer i människostorlek - tänk en skånsk Terrakotta-

armé, föreställande barn och unga, skapad i en delaktighetsprocess. Konstverkets

placering i naturen gör att det tillhör alla deltagare, även dem som upplever

resultatet efteråt – en kollektiv skulptur som skildrar vår tid.



VAD SKA VI GÖRA? 
Multiplera Skåne är ett medskapandeprojekt där vi planerar att möta barn i åldrarna 8-

13 år från alla skånska kommuner. Under första halvåret av 2022 testas tekniker för att

utforma de workshops som kommer att ligga till grund för arbetet. Tillsammans med

barnen kommer vi att arbeta med 3D-skanning genom iPads, men våra workshops

kommer även att ha andra element av skapande för ge barnen verktyg att berätta sina

historier, vilka sedan kommer att ligga till grund för urvalsprocessen inför

verkproduktion. Tillsammans med formgivarkollektivet Polymorf i Malmö kommer vi att

3D-printa utvalda inskanningar i naturlig storlek. En mindre barngrupp kommer att få

vara delaktiga i denna process. 3D-printing i lera är en relativt ny arbetsmetod vars

möjligheter vi kommer att utforska och som möjliggör att vi kan arbeta storskaligt. Det

slutgiltiga verket vill vi producera i natur- och miljövänliga material hämtade från det

skånska landskapet och utvunna av lokala industrier.

Preliminär tidsplan
Jan 2022 – aug 2022: Projektering/förstudie, kartläggning av produktion  samt material/teknik.

Utformning av workshops med arbetsgrupp unga. Planering, fundraising, etablering av samarbeten. 

Aug 2022 -maj 2023: Uppsökande arbete, praktiska konstworkshops med deltagare från alla

kommuner.

Maj-september 2023: Produktion av konstverk/installation. Utforskande av teknik/material tillsammans

med arbetsgrupp unga.

Sept – dec 2023: Invigning/utställning/filmvisning. Spridning/efterarbete.



VARFÖR MULTIPLERA?
BARNKONVENTIONEN

 

I projektets kärna ligger tanka om

demokrati och inkludering, och att stärka

barnens kännedom om sig själva som

individer samtidigt som vi vill lyfta styrkan

i gemenskap. Vi vill skapa förutsättningar

för deltagarna att uppleva hur det går

till att genomföra en praktisk förändring. 

GESTALTAD LIVSMILJÖ
 

Vilka får synas och höras i det

offentliga rummet? Får barn?

Skåneleden och den skånska naturen

tillhör alla, och därför bör alla skånska

barn finnas representerade där. Vi vill

öka barnens känsla av ägandeskap när

det kommer till Skåne och skånsk natur. 

HÅLLBARHET
 

Vi kommer att arbeta med regionalt

utvunnet material och ha fokus på

ekologisk hållbarhet både i förhållande

till produktion och platsen där verket

kommer ställas. Genom val av hållbara

tekniker och material förhåller vi oss till

Agenda 2030. 

UT I NATUREN
 

En viktig del av projektet är att locka de

unga deltagarna och de vuxna i deras 

 närhet att ta sig ut i naturen.

Skåneleden har massor att upptäcka

och tänk att en av dessa fantastika

saker är något som barnen själva varit

delaktiga i att skapa? 

 



VILKA ÄR VI?
MuralCentralen består av konstnärerna Ingrid Sandsborg och Björn

Carnemalm. Vi har sedan 2012 arbetat tillsammans med workshops,

föreläsningar, konstvandringar och offentliga konstverk. Vi har lång

erfarenhet av att skapa deltagarbaserade konstprojekt, som ofta

resulterar i någon form av kollektiv offentlig gestaltning. Barn och unga

har länge varit vårt fokus.

Läs mer: muralcentralen.com

Projektet har grundfinansieringen klar med tvåårigt projektstöd från Svenska

Postkodstiftelsen och utvecklingsbidrag från Region Skåne. Vi söker löpande

ytterligare ekonomiska samarbeten för att möjliggöra att projektet når sin fulla

potential. Skåne är en region som består av både städer och landsbygd och vi

ska nå deltagare i alla landskapets kommuner. Under ett tvåårigt projekt med

många arbetsmoment är det viktigt att ha långsiktiga partners med på resan

där vi har ett gemensamt fokus på projektets deltagare och syfte. Vi vill

säkerställa deltagarnas återkommande medverkan, inte bara i workshops och

återkoppling med oss under arbetets gång utan även besök till invigningen och

filmvisning vid projektslut.

https://muralcentralen.com/


KONTAKT

Björn Carnemalm
073 - 066 16 30

Ingrid Sandsborg
073 - 242 84 01

info@muralcentralen.com

mailto:info@muralcentralen.com

