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LÖvESTAD
Fria tolkningar av be-
greppet ”instrument” 
är fokus för sommarens 
utställning på Kultur-
möllan i Lövestad. 

Konstnärer från hela 
världen visar upp sina 
verk på ett sätt som på 
allvar utmanar besökar-
nas kreativa förmågor. 

Förutom att namnet an-
tyder att Kulturmöllan är 
en gammal kvarn och ma-
gasin, så blir det uppen-
bart att huset har använts 
i praktiska syften. Utställ-
ningen som har vernissage 
i dag klockan 13 bygger på 
ett mycket konkret sätt vi-
dare på byggnadens histo-
ria. Temat är nämligen oli-
ka tolkningar av begreppet 
”instrument”, vilket kan 
innebära allt från musik-
instrument till instrument 
som exempelvis ett verk-

tyg. Och de medverkande 
konstnärerna har tagit fas-
ta på begreppets dubbelty-
dighet på många olika sätt. 

Marek Walczak som 
bor nio månader om året 
i New York och tre i Lö-
vestad är curator och en av 
initiativtagarna till utställ-
ningen. Han berättar att 
det handlar om att förstå 
instrument som en del av 
livet. 

– När jag frågade de an-
dra konstnärerna om de 
ville komma hit sa jag att 
det måste handla om in-
strument och vad ett så-
dant kan vara. Frågan var 
också ”vad är ett modernt 
instrument?” säger Marek 
Walczak. 

Begreppsliga motsatser, 
som exempelvis nu och 
då, är ständigt återkom-
mande i utställningen. Det 
handlar om att få besö-

karen att ifrågasätta sina 
egna föreställningar om 
vad ett instrument är och 
vad dess syfte ska vara. 

Lars Eklöw, en av utstäl-
larna och dessutom ägare 
till Kulturmöllan, berättar 
att många av konstnärerna 
har valt att låta den gamla 
kvarnen sätta sin prägel på 
konstverken. 

Konstnären Christopher 
Evan Young är den som 
kanske mest tagit fasta på 

att låta konstverket in-
spireras och genomsyras 
av huset. På ett finurligt 
sätt har han nämligen satt 
upp ett antal högtalare 
och mikrofoner som tar 
in både ljudet som finns 
naturligt i lokalen och det 
ljud högtalarna spelar upp. 
Konstverket blir med an-
dra ord en blandning av 
ljud från exempelvis be-
sökarna och husets egna 
ljud och bildar på så sätt 
en intressant helhet. 

Konstnärer från exem-
pelvis USA, Japan, Eng-
land, Österrike, Norge och 
Danmark har alla gjort 
sina tolkningar av instru-
ment som tillsammans ut-
gör den andra triennalen 
på Kulturmöllan. På frå-
gan om hur de har lyckats 
attrahera folk från så av-
lägsna platser svarar Marek 
Walczak med ett leende: 

– Jag frågade dem helt 
enkelt. 

Kommer de alltid när 
du ber dem?

– Självklart, säger han 
och skrattar. 

Det visar sig att utstäl-
larna själva har bekostat 
resan till Lövestad, sam-
tidigt som alla är uppen-
bart entusiastiska över den 
kommande triennalen. 

Marek Walczak berättar 
att det nog kan förstås på 
två sätt. 

– Det här är i närheten 
av så många andra stäl-
len, exempelvis Köpen-
hamn. Så det är ett ställe på 
väg till andra ställen. Men 
samtidigt är det här stället 
en destination för konst-
närer i sig, säger han.

Adam Svensson
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En av de närmare 40 konstnärerna som ställer ut på Kulturmöllan är Christine Gedeon som har skapat ett enormt stränginstrument som spänner över lokalen.  FoTo: ADAm SvENSSoN

Lars Eklöw är ägare till Kulturmöllan i Lövestad. Den ”döende” roboten målar upp ett mönster på golvet.

FRÅGAN vAR: 
”vAD äR ETT 
moDERNT 
INSTRUmENT?”
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