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Jag arbetar som konstnär, formgivare och projektledare med egen
verksamhet sedan examen från Beckmans school of design 2002.
I mina konstnärsuppdrag arbetar jag främst med platsspecifik
gestaltning där idé, form och material relaterar till platsens funktion och omgivande arkitektur, gärna i samråd med beställare,
arkitekter, och brukare. Jag använder mig ofta av dynamiskt ljus i
mina arbeten som annars varierat i storleksomfattning, såväl inomhus som utomhus.
I mitt konstnärliga arbete försöker jag visualisera större sammanhang. Jag reflekterar kring abstrakta idéer och strävar efter att göra
dem åtkomliga utan att attraktionen i det lättflyktiga går förlorad.
Tiden har varit ett återkommande tema. Jag har reflekterat över
klocktid och subjektiv tid, olika försök att uppleva och mäta tid,
termodynamiken och entropin i oss själva och vår omgivning.
Genom att väcka tankar om tid, försöker jag skapa en plats i nuet.
Mekanisk Gnomon utformade jag på uppdrag av Stockholms Läns
Landstings Kulturnämnd; ett upplageverk i form av en vägghängd
tidmätare, ett mekaniskt solur, som delar in dygnet i ett skiftande
färgsken.
I mitt tävlingsbidrag till Yasuragi trädgård visualiserade jag termodynamiken bl. a. genom ett långsamt åldrande trägolv som nöts
ned till olika skikt beoende på hur det används.
I verket “Pneumatic”, en del av projektet “Konst och rörpost i
dialog”, på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, arbetade jag
med rörpostens förflyttning i tid och rum.

Uppdraget för Statens konstråd och Östhammars kommun,
innefattade konstnärliga gestaltningar interiört på en grundskola.
Här arbetade jag med form och ljus för att beskriva olika vägar
att närma sig en egen tidsuppfattning genom att mäta tre olika
processer som är relevanta i skolan; ett skolår, ett dygn och en
hjärtrytm. Resultatet blev tre platsspecifika gestaltningar integrerade i arkitekturen som visar framtid, dåtid och nutid. Linjär-,
cirkulär- och rytmisk tid...
Projektet utvidgades till att jag med stöd av Uppsala Läns Landstings kulturnämnd arbetade vidare med en förankring av de
konstnärliga tankarna och infallsvinklarna hos elever och personal
i skolan. Vi utgick från tidsgestaltningarna och integrerade dem i
undervisningen vilket sedan dokumenterades. “Skoltiden” invigdes hösten 2009.
Samma höst färdigställdes gestaltningen “2009” i bostadskvarteret Kalkbruket i Årstadal/Liljeholmskajen för Familjebostäder
AB. Fyra rostiga stålbågar skapar tillsammans två tredimensionella
portaler i passagerna till gården. Portalerna förändras i uttryck för
varje steg man tar närmare, samt lyser i en färg som skiftar under
året. Inne på gården står två lysande tidkapslar från år 2009.

2009

(2009)

Konstnärlig gestaltning i kvarteret Kalkbruket, Årstadal/Liljeholmskajen i Stockholm
Beställare: Familjebostäder AB

Portaler
Bostadskvarteret Kalkbruket består av två L-formade hus som står vända mot varandra
och tillsammans bildar en rombformation. Där de höga huskropparna nästan möter varandra skapas smala passager vilka utgör de två entréerna till gården.

Vintersolstånd

Spända mellan fasaderna sitter bågar av böjda rör som lyser med ett färgat ljus och bildar
portaler i passagerna. Bågarnas komplexa tredimensionella form gör att de ter sig annorlunda för varje steg man tar närmare portalerna, in i husens värld.
Höstdagjämning

Vårdagjämning

Bågarna är i cortenstålrör med en korroderad yta. I kontrast till detta är rören fyllda med
artificiellt ljus som sipprar ut genom runda hål längs bågarnas hela sträckning. Ljuset
kommer från LED-armaturer monterade på en skena inne i rören.
Portalernas ljus skiftar färg under året.

Sommarsolstånd

Tidkapslar
Inne på gården står tiden stilla. Här är året 2009, då husen byggdes.
Omvärlden förändras men husen och gården förblir desamma.
Två tidkapslar i form av transparanta armaturer visar upp en bit förevigad natur.
Tidkapslarna är i akrylplast med en matterad mjuk yta och har band av cortenstål. Även
här skapas en kontrast mellan den förgängliga rostiga ytan, och det artificiella ljuset i
den opala plasten.

Projekt: 2009

Den Linjära Tiden
är den framåtskridande tiden,
framtiden.
Skolan är per definition
inriktad på framtiden.
Den linjära tiden är abstrakt utformad
som en tidsaxel,
en tidspil som pekar mot framtiden
och som fylls med händelser
längs hela dess sträckning.
Den Rytmiska Tiden
har ingen utsträckning,
den är bara nu.
Biologiska skeenden,
Den Cirkulära Tiden
hjärtslag och andetag,
bygger på det ständigt
regndroppar och livstider.
återkommande,
på erfarenheter
om att tidigare händelser
inträffat med jämna mellanrum.
Den cirkulära tiden har en inbyggd
dåtid,
som ett mekaniskt ur,
eller som planeternas rörelser.

Skoltiden

(2009)

Konstnärlig gestaltning i tre delar på Olandsskolan i Östhammars kommun
i samband med om- och nybyggnation.
På uppdrag av Statens konstråd samt Östhammars kommun.

Skoltiden
Rymdtiden

Livstiden

Projekt: Skoltiden

Del I  –   Skoltiden
Framtiden/ Den linjära tiden/Tidspilen kallar jag Skoltiden och den mäter just
skoltiden, ett skolår, med start när terminen börjar på hösten och slutpunkt när
skolåret är slut vid sommaravslutningen.
En röd linje löper i mitten av golvet genom hela skolan, längs promenadstråket som
binder ihop skolan. Den startar i den södra sidoentrén som vetter mot skolgården
och avslutar mitt emot i den norra sidoentrén. I mitten av skolåret, lagom till nyår,
passerar linjen huvudentrén där den går på en liten omväg över golvet.
Linjen är infräst i golvet, fylld med en epoximassa och delas upp i veckointervaller
genom infällda markarmaturer som lyser i rött. De markerar när en vecka gått
genom att slå över till blått ljus, en i taget. Skolveckorna ligger utsträckta mellan
lamporna. Den lampa som snart ska slå över till blått pulserar sakta mellan de två
färgerna. Den sista skoldagen inför sommarlovet spelar lamporna ett fyrverkeri i
hela spektrats färger.
Skoltiden startar varje läsår med en cermoni, då rektorn trycker på den stora röda
startknappen.

Projekt: Skoltiden

Dag

Morgon

Kväll

Natt

Del II  –   Rymdtiden
Dåtiden/Den cirkulära tiden/planettiden kallar jag
Rymdtiden. Här visas den ursprungliga Soltiden med
ett dygn som tidsintervall. Här visas inte minuter
och sekunder, utan precis som jordens snurrande är
det en gränslöst övergående cykel.
Vid huvudentrén på skolan, där det fantastiska
entrétorget ligger, är rymden fylld med ”planeter” i
form av lysande glober i olika storlekar. De lyser med
färger som växlar under dygnet enligt ett förbestämt
färgspektra.
Tio glober lyser i dessa färger. Bland dem hänger
även helt klara glober i olika storlekar. De fyller ut
rummet, reflekterar ljuset och kastar skuggor på
väggarna.

Projekt: Skoltiden

Del III  –   Livstiden
Nutiden/den rytmiska tiden/livstiden kallar jag just Livstiden
Den visar sig i form av hjärtslag visat med rött pulserande ljus.
I ett hål i golvet kan man kan skönja rytmiskt dunkande från ett hjärta i viloläge.
Norr om huvudentrén är taket lägre och upplevs jämfört med huvudentrén som
mörk. I anslutning till gångstråket finns ett hörn där eleverna kan ”hänga”. Här
finns en bergsformation som erbjuder en okonventionell form av sittande och som
skapar annorlunda möten.
Hålet finns i mitten av berget som är byggt av stenullsskivor täckt med gummigranulat, lekplatsgummi, vilket ger en levande, mjuk och inbjudande yta.

Projekt: Skoltiden

Pneumatic

(2005)

Konstnärlig gestaltning på Karolinska Sjukhuset i Solna, en del av projektet
“Konst och rörpost i dialog” på uppdrag av Stockholms Läns Landsting.

Rörpost – Pneumatic tube system
Genom vinden får atmosfären liv.
“Pneuma”, är det grekiska ordet för vind men betyder även
ande och andetag.
På de flesta språk är vinden begreppsligt sammanflätatat med
själ, ande och andning.
Vind definieras som luft i rörelse.
Andedräkten är ett tecken på liv

Plats: Förbindelsekulverten mellan Astrid Lindgrens barnsjukhus och Karolinska
sjukhusets huvudbyggnad.
Beskrivning: Transparent rörpoströr med en matterad yta som är belyst bakifrån
med lysrör kopplade till ett ljusprogram och sensorer. Välvd vägg i målad sträckmetall.
I kulverten råder en särskild stämning som avviker markant mot övrig omgivning.
I normalläge “slumrar” röret, ljuset är neddämpat och ger röret en glödande yta.
När en rörpostkapsel är på väg tonas ljuset långsamt upp till ett starkt sken i väntan
på den.
Kapseln blåser fram och passerar som en snabbt ilande skugga ackompanjerad av
sitt lätt dunsande, svischande ljud. Efteråt dämpas ljuset långsamt ned och återgår
till normalläget. Ljussekvensen är baserat på ett djupt andetag.

Projekt: Pneumatic

Insikten

(2005)

Insikten

050901 Jenny Nolstam

Ett inre rum – ute
Skissförslag till Yasuragi trädgård – en japaninspirerad trädgård, tävling på inbjudan av Yasuragi Hasseludden.

(6)

Fråga vinden, löv
vem av er
skall falla först

Yasuragi Trädgård – Insikten

050901 Jenny Nolstam

Det kända och det okända, världen förändras
vid varje steg.

Det Inre Rummet
är markerat med fyra
kraftiga stolpar i trä sammanbundna med ett ramverk
i ärgat stål.
Besökaren tar ett kliv upp på det
Topografiska trägolvet - ett åldrande golv.
Här finns kanter och nivåskillnader.
Rörliga skärmar i textil skapar rumsligheter
och djupverkan. De kan användas till att
dölja eller visa upp och skapar ett rum i
ständig förändring.

Projekt: Insikten

Tid är åldrande människor och slitna golv

Topografiskt golv
Spår av människor.
Ett golv som berättar sin levnadshistoria. Flera lager av färger/
material nöts ned till olika nivåer beroende av hur rummet används.
Ett mönster i ständig förändring bildas.

Projekt: Insikten

Stjärnor gjorda av returburkar.
Ljus genom fiberoptik.
Inspiration från näverhantverk,
norrsken samt sydafrikansk returburkskonst.

Norrland Sydafrika tur & Retur

(2005)

Design av julgran till utställningen ”Spread – Merry Merry Design”
Mångkulturella julgranar

Mekanisk Gnomon

(2003)

Gnomon är en äldre beteckning för solur, människans första uppfinning i jakten på att mäta och förstå tiden.
Precis som ett solur visar denna mekaniska Gnomon tiden med ljus, genom att dela in dygnet i olika färger.
Ett upplageverk på uppdrag av Stockholms Läns Landsting.

Dag

Den Mekaniska Gnomonen ska sitta på väggen.
När du sätter i kontakten roterar mittskivan och
cirkeln släpper igenom ett färgat sken. Precis
som solen snurrar cirkeln på Gnomonen ett varv
på ett dygn enligt färgspektrat:

Morgon

Kväll

Genom att dra i snöret tänder och släcker du
Gnomonen, men uret fortsätter att gå så länge
kontakten sitter i väggen. För att ställa in tiden
vrider du försiktigt mittskivan medsols

Natt

Projekt: Mekanisk Gnomon

