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Var f-n är estetiken?
På tisdag 14 november arrangerar Attraktiva kommuner en seminariedag på Folkets Hus i
Trollhättan. Temat är ”var f-n är estetiken”. Medverkar gör bland andra arkitekturkritikern
Mark Isitt.
”Estetiken? Varför kan man inte tala om estetik längre? Vi är duktiga på att lösa tekniska och
säkerhetsmässiga aspekter. Men när det kommer till gestaltning verkar alla resignera. Okej,
lite konst ska vi väl ha, enprocentsregeln finns här och var, men ofta kommer konsten för
sent och kan inte bli integrerad i bebyggelsen eller ingå i ett sammanhang. Lite grönt ska det
väl också vara? Men hur? När utgår vi egentligen från platsen, sammanhangen, vår
historia?”
Konferensen har lockat 130 deltagare från hela Fyrbodal, bland dem politiker, tjänstemän,
konstnärer och arkitekter. Föreläser gör bland andra Örjan Wikfors, arkitekt och professor,
Signe Johannessen, konstnär och grundare av Art Lab Gnesta, Sune Nordgren, författare och
konstkritiker, samt Mark Isitt, arkitekturkritiker och programledare för Stadsinspektionen i
P1.
Fyrbodals kommunalförbund och Trollhättan Stad arrangerar seminariet i samarbete med
Institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet.
Programmet för dagen bifogas.
Plats: Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan, 14 november.
Tid: 9.00-16.00
För mer information kontakta
Marianna Andersson, kulturansvarig, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0733-35 85 30 E-post: marianna.andersson@fyrbodal.se
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PROGRAM 14 november
8.15 – 8.55 Registrering kaffe och macka
9.00 Välkommen Anna-Lena Heydar, ordförande i Fyrbodals
samhällsutvecklings beredning
Karl Hallberg, lärare presenterar Stenebyskolan - utställningen
Sune Nordgren, Se dig omkring! Vad kan konsten göra för dig?
10.00 10.25 Förfriskningar och utställning
10.30 Örjan Wikforss, Kampen om planeringen – det tänkta, det drömda, det
byggda
Signe Johannessen, Vems estetik får egentligen synas i det offentliga rummet och
varför?
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 Fältrapport från Fyrbodal. Landet Mitt i Mellan E6 & 45:an
Jan Olof Karlsson, Kulturutvecklare Munkedal. Konstnärerna Funny Livdotter
och Lukas Arons
Mark Isitt, sammanfattar Skaraborgsresan och pratar om platser och byggnader
som gjorde särskilt intryck.
14.15– 14.40 Kaffe och kaka
14.45 - 15.30 Panelsamtal
15.30 - 16.00 Dagen avslutas

