
Omsorgsstationen

Projektledare:
Antonia Ringbäck,
socionom på Kraftstationen och musiker
Johannes Rydinger, filmpedagog

Plats:
St Petri Kammare och kyrka (samt
studiebesök på Inter Arts Center)

Grundtanken med projektet var att
tillsammans med en grupp unga mellan
16-25 år göra en konstutställning till
World Pride på tema omsorg. Projektet
genomfördes av Kraftstationens
mötesplats för unga med totalt nio träffar
under våren och sommaren. Vi marknadsförde projektet med reklamaffischer (se  s. 3) och
annonsering på instagram. Max antal deltagare som fick anmäla sig var sex stycken pga rådande
restriktioner. Platserna fylldes men vid första träffen var det bara tre av deltagarna som närvarade.
Vid andra träffen var vi fulltaliga och därefter varierade närvaron och två av deltagarna blev
tvungna att hoppa av under processens gång (pga sjukdom och annat förhinder).

Projektet finansierades delvis av projektstöd från Lunds Missionssällskap vilket täckte
materialkostnader och lön till Johannes. Lokaler och övriga kostnader stod S:t Petri församling för.

1. Introträff 15/4

Presentation av projektet och varandra. Alla deltagarna hade tagit med sig ett föremål de
förknippade med omsorg. Det kunde vara ett filmklipp en låt eller ett föremål. Deltagarna visade
upp och berättade om det för de andra deltagarna som samtidigt fick skriva ner associationer och
tankar som dök upp. Därefter gjorde vi en gemensam mindmap utifrån de associationer vi fått. Vi
avslutade med pizza.

2. Film 22/4

Vi började med en skrivövning där deltagarna fick använda sig av ord som kommit fram ur den
föregående övningen vid introträffen. De fick välja tre ord var att skriva en berättelse/dikt utifrån.
Därefter gick vi in i St Petri kyrka och deltagarna fick i uppgift att filma tre saker de tilltalades av
där inne. Detta gjorde vi för att lära känna filmmediet lite och bli varma i kläderna. Därefter
samlades vi och deltagarna fick göra en film utifrån texten de skrivit i början av träffen. Det fanns
olika stationer, en med kostym och ljussättning, ett kamera med stativ och en mindre så kallad
”mikroskopkamera.” Detta resulterade i ett flertal små filmer och klipp.

3. Ljud 29/4

Vi började med att blunda och lyssna på ljud för att öppna lyssnandet lite. Sedan gjorde vi en
associationsövning på tema “ljudet av omsorg”. Vi gick sedan upp i klocktornet för att
utforska spännande ljud där. Vi lyssnade sedan på när kyrkklockorna ringde och pratade om
vad vi hade upplevt. Vi avslutade med att spela in ett “ljudjam” där vi använde oss av olika
föremål som ljudkällor (vattenskålar, klangskålar, trästickor, lego).

4. Ljud och film forts. 6/5



Vi hade med oss ljudstudio där vi spelade in sång, ljud och text med hjälp av mikrofon och en
röstpedal. Vi fortsatte också med att jobba vidare på det filmade materialet från workshop #2.

5. Extrainsatt tillfälle 14/5
En av deltagarna fick en idé att hon ville dekorera en av kyrkklockorna med blommor och
växter och filma när den ringde. Hon hade också med sig en dansare som skulle röra
sig/dansa i  klocktornet. Vi ljussatte, dekorerade, filmade, fotade och gjorde även en kort
koreografi.

6. Öppen verkstad 20/5
Vi tittade på materialet vi hade fått ihop under föregående träffar. Sedan diskuterade vi och
skissade på hur vi ville att själva utställningen av verket skulle se ut. Vi provade att bygga
upp en  liten temporär variant med hjälp av materialet vi hade tillgång till i Kammaren.

7. Öppen verkstad - inställt - 27/5
Tillfället blev inställt pga sjukdom*

8. Öppen verkstad 3/6
Fortsatte att klippa och jobba med det insamlade materialet.

9. Studiebesök performance på Inter Arts Center 10/6
Tillsammans med en deltagare var vi med på en performance i form av en slags meditativ
experimentell ljudupplevelse.

10. Uppbyggnad av utställning och vernissage 11-12 augusti
Vi byggde upp en videoinstallation med hjälp av material från kyrkan och från de olika
träffarna. Utställningen hade vernissage under början av World Pride där vi visade  upp
verket, bjöd på snacks och dryck. Totalt kom det ett tjugotal och såg utställningen under
vernissagen. Utställningen fick sedan stå i två veckor framöver.

*På grund av Antonias sjukskrivning från slutet av våren och sommaren fick vi krympa
omfånget  av projektet. Workshop på tema rum och material samt ljudbearbetning fick
strykas.




