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Gömda/glömda bilder och berättelser om kvinnor på Östra Orust
Vi bär på ett kollektivt minne - en tystad kunskap om vårt arv och vårt förflutna - gömd och glömd av dem som tagit pennan/penseln/kameran att teckna ned
och återberätta historien. I detta projekt utforskas det sociala och personliga arvet på östra Orust. Med hjälp av muralmåleri på ladugårdar, guidningar, ö-vandringar,
storytelling och workshops synliggörs gömda och glömda berättelser och personer ur vår historia, människor och berättelser som ofta inte fått ta utrymme, den
om kvinnor.
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Projektet drivs av föreningen Ålgård och vill bidra till att skapa ett rikare kulturliv på östra Orust genom att smälta samman hembygdens kvinnohistoria med ett urbant
ungt konstuttryck - streetart eller mer precist, muralmåleri. Med hjälp av etablerade kvinnliga konstnärer gestaltar vi äldre kvinnors historia, vi gör också workshops för
unga med de deltagande konstnärerna.

KONSTNÄR 2018
- vi är stolta att kunna presentera den internationellt verksamma och välkända:
Saadia Hussain
Arbetar som konstnär, konstpedagog och konstaktivist och har sin bas I Stockholm. Saadia är uppväxt i Sverige men född i Pakistan
och fokuserar ofta i sitt arbete på frågor kring hem och identitet, att tappa bort och att finna och om att längta efter tillhörighet.
Den kreativa processen har varit viktig i hennes eget liv – att undersöka, skapa och dela. Saadia har lett stora projekt både nationellt
och internationellt och jobbat med hundratals människor med egna metoder för kollektivt skapande med människor som inte är
professionella konstnärer men som är experter på sina egna berättelser och liv. Viktiga teman i detta arbete är frågor kring demokrati, yttrandefrihet, tillgänglighet och hur konsten kan lyfta komplexa berättelser i det offentliga rummet.
Saadia är utbildad på Konstfack i Stockholm men även på National college of Arts i Pakistan. Hon har haft många soloutställningar
men på senare tid mest gjort offentlig konst tillsammans med andra. Bland annat har hon deltagit i muralprojektet Streetart på
Österlen och våren 2018 är hon residenskonstnär i Halmstad, hos projektet Art Inside Out. Www. saadia.se/
UTBILDNING: Konstfack, Stockholm 2003 – 2009, National college of Arts, Lahore –1999

Vi startade sommaren 2017 med ett PILOTPROJEKT, 3 lokala kvinnoporträtt som målades stort på 3 ladugårdsväggar i en slinga. Starten på
slingan är muralen på Ålgårds kvarn, där det också fanns en work in progress utställning av en lokal konstnär, Hanna Iverslätt (2017-års pristagare ”Orusts Sparbanks Kulturpris”). Nu fortsätter vi 2018 med en konstnär och en önskan om att få måla på magasinet på Slussen.Vi planerar
att avsluta projektet 2019 med ytterligare tre målningar - tre kvinnor - tre konstnärer.
TRE KVINNOR 2017
Olga Högström/Josefsson: Mjölnerska på Ålgårds kvarn
Brännvinsfrua (Maria Bohlin): Änka från kyrkbyn i Torp,
minuthandlerska på Assmunderöd
Lovisa Olausson: Bondmora/sjömanshustru, ägare till två gårdar
på Lilla Krossekärr.

KVINNA 2018
Alfrida Berg / Andersson en driftig kvinna som startade
pensionatet på Slussen.

TRE VÄGGAR 2017
ÅLGÅRDS KVARN
ASSMUNDERÖD
LILLA KROSSEKÄRR

VÄGG 2018
MAGASINET SLUSSEN
Projektet skriver avtal med väggägare ang.
återställning efter två år om så önskas.

Valet av kvinnor speglar livet på Östra Orust ur den vanliga kvinnans perspektiv så som det sett ut i århundraden.
Vi har ansträngt oss för att finna en naturlig och lagom lång slinga för en cykeltur som besökare kan ta sig runt på, där navet är Ålgårds kvarn.

KONSTNÄRENA 2017
Camilla Engman: Konstnär från Göteborg, representerad bla på Skellefteå Konsthall,
Hagenskolan, Göteborg, Lindåshallen, Billdal.
S Camilla E Boström: Konstnär och designer från Göteborg, representerad bla på
Komstmuseet i Gbg och Karolinska sjukhuset Stockholm med större muraler.
Elina Metso: Frilansande grafiker/illustratör/muralmålare från Malmö, representerad bla
på Artscape och Streetart Österlen.

Lovisa Olausson - Lilla Krossekärr

LADUGÅRDARNA 2017

Brännvinsfrua / Maria Bohlin - Assmunderö (sorgligt nog nedbrunnen
men kommer att uppstå i form av en stor vepa på passande plats)

Olga Josefsson/Högström: Mjölnerska på Ålgårds kvarn

Projektet blev under 2017 mycket uppmärksammat i media och det var stora
artiklar i alla tidningar i området, i månadsmagasin och inslag både i SVT-väst och
P4-väst. För att inte tala om genomslaget på digitala plattformar.

TIDSRAM 2018:
Förbereda väggen: vecka 30
Väggen målas: vecka 31
Workshop: 03 aug

Vernissage: 04 augusti
Guidade turer: 04 aug och 05 aug
Vi ser muralmålning som ett bra uttryck för att förena det breda folkliga intresset för berättelser från hembygden med den samtida konsten.
Eftersom streetartkulturen är en ung konstform ser vi muralmåleriet som ett bra sätt att locka en ung publik, både att ta del av samtida konst
och att själva måla muraler under ledning av konstnärerna i workshopform. Berättelserna hittar vi genom hembygdsföreningar, släktforskare,
intervjuer och arkiv. Det berättelser som inte blir muraler kommer senare att ingå i en porträttutställning av en tecknande lokal konstnär (Hanna Iveslätt) och blir även underlag för publika berättarkvällar.
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