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Sommarens stora konsthändelse: Crowdfunding blev färgglad skulpturgrupp 
 
Sommarens konsthändelse på Gotland? Lördagen 3 juli kl 14 öppnar Körsbärsgården sin 
stora skulpturgrupp om fyra färgglada skulpturer av Siri Carlén framför Konsthallens entré 
samt två nya utställningar.  
I vintras, när pandemin var som svårast för alla museer startade Körsbärsgården en 
”Crowdfunding” för att försöka finansiera skulpturgruppen. Tankarna på något nytt, stort, 
tilltalande för stora och små hade funnits en tid. Kontakter hade tagits med Siri Carlén, en av 
de unga lovande konstnärer från Konstfack som varit en av de första avgångsstudenterna 
därifrån som ställt ut. Kunde hon? Och vad kunde man bygga i för material för permanent 
utomhusvistelse? Associationer fanns till 60-talet och Niki de Saint Phalle utanför Moderna 
Museet i Stockholm. Hur skulle sådana figurer formas idag, femtio år senare? 
 
Idéer föddes och utbyttes. Men det skulle bli en dyr historia och Körsbärsgården gick som 
många museer och konsthallar redan på knäna p g a pandemin. Allan Larsson, en i 
Körsbärsgårdens nybildade stiftelse föreslog crowdfunding. Så blev det och resultatet blev 
över förväntan. Hela 135 bidrag kom in! Allt från 40 kronor till flera tusen! Kostnaden för 
själva gjutningen var stor, konstnären skulle ersättas, frakt och montering fick inte glömmas. 
Skulpturerna kom på lastbil till ön, Hoburgs byggtjänst i grannsocknen, ställde upp med 
montering. 
På lördag 3 juli invigs skulpturerna, ja egentligen redan under fredagen när alla 
crowdfundare får ta del av dem och högtidligt tackas av Stiftelsens ordförande, tidigare 
landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård. 
Siri ställer även ut i Konsthallen, Teckningar, ett av smårummen målas i lysande gult och fylls 
med bilder, de flesta i pastell.  
 
I Stora hallen invigs samtidigt en samlingsutställning Semeion, Tecken. 
Skrivtecken, siffror fascinerar. Förr kopplades tecknen till teologin och medicin, Guds 
existens sågs i järtecken som förebådade olycka och katastrof. Tecken och ord som skrevs 
eller lästes högt kunde förebygga sjukdom. John Locke skrev redan på 1600-talet sin Doctrine 
of signs. Idag heter uttolkarna Claude Levi-Strauss, Roland Barthes och Umberto Eco. 
Tecknen förklaras, ges uttryck och innehåll.  Också för många konstnärer är det att sätt att 
nå betraktaren, att aktivera dem till att tolka verken och ge dem personlig innebörd. 
Utställningen spänner över tiden, från den kanske främste i genren, spanjoren Antoní Tapies 
(1923-2012) över Acke Oldenburg (1923-2005), Harald Lyth (1927-), Björn Erling Evensen 
1924-2021), Sadaharu Horio (1939-2018) Kent Lindfors (1938-) och Kerstin Lindgren (1939-)  
till de yngsta, Olivia Pettersson Fleur, Fabian Tholin, David Klasson och Cristoffer Totte 
Engvall födda på 80 och 90-talet.  
 
Siri Carlén  
Är 35 år och bor och verkar i Stockholm. Gick ut Konstfack 2015 och har haft flera 
utställningar (bland annat ett permanent rum på Körsbärsgården). Hennes mönster och 
bilder återfinns bland annat på Svenskt Tenn. Båda föräldrarna är konstnärer, hennes 
inriktning mot konst var given. Jobbar gärna med mural- och fönstermålningar i offentliga 
miljöer.  – Jag gillar visuella upplevelser. Traditionell folkkonst och konsthantverk från alla 



länder brukar verkligen komma åt mig känslomässigt. Mina bästa böcker handlar om 
tibetanska tigermattor och en annan om ryska balettens kostymer. Jag älskar färg, textil, 
måleri, stilen och mönster. Jag försöker titta på mycket, och kämpar med att undvika att 
särskilja vad som är ”fin eller fulkultur”. 
 
Konstnärerna i Semeion, Tecken: 
Antoní Tapies, Björn Erling Evensen, Harald Lyth, Sadaharu Horio, Acke Oldenburg, Kerstin 
Lindgren, Kent Lindfors, Eva Jacobson, Olivia Pettersson Fleur, Fabian Tholin, David Klasson.  
 
Pressvisning torsdag 1 juli från kl 12. Siri Carlén är på plats. Ring och meddela när ni 
kommer 
Pressbilder m m mejl: marita@korsbarsgarden.se 
 
Invigning för ”Crowdfundare” fredag 2 juli kl 14 i närvaro av Körsbärsgårdens 
stiftelseordförande Cecilia Schelin Seidegård, Siri Carlén och Marita Jonsson 
 
Lördag 3 juli kl 14 öppnar utställningarna för alla. 
 
Hjärtligt välkomna! 
 
Marita och Jon Jonsson 
Körsbärsgården 
0706-212220 
 


