VAR GÅR GRÄNSEN?

BUSSTUR
Nationell konferens i Kiruna
25 – 26 Oktober 2017

Att hantera offentliga uppdrag
vid köp av konstnärliga tjänster

UTFLYKT I EN STAD I OMVANDLING
ONSDAG kl 09.15 - 12.00
Ta praktiska skor och kläder anpassade för väder och vind. Vi kommer att
gå ut och titta på några av verken.
Guider: Clara Nyström, kommunantikvarie Kiruna kommun och
Peter Lundström, fd. projektledare på Statens Konstråd.

09.15 SAMLING UTANFÖR SCANDIC FERRUM
09.36 STOPP PÅ DEN TEMPORÄRA TÅGSTATIONEN
Vi plockar upp deltagare som kommer med nattåget och får en beskrivning av den
historiska stadsflytten som nu inletts i Kiruna och den nyskapade kulturmiljön vid
Luossavaaras fot.
STOPP 1: MÁTTARÁHKKÁ OCH VERKET TOTEM
5 minuters promenad till verket på grusväg. Konstnären Oskar Aglert fick i uppdrag
av Statens konstråd att uppföra en skulptur i anslutning till att den nya järnvägen i
Kiruna drogs.
STOPP 2: KIRUNA KYRKA
Ingen avstigning. Vi beskådar Sveriges vackraste byggnad som ritades 1912 av Gustav
Wickman och planeras att flyttas omkring 2026.
STOPP 3: GRUVSTADSPARKEN OCH VERKET LOGGBOK
Under våren 2015 avvecklades de första husen i Kiruna. 18 november invigde Statens
konstråd, LKAB och Kiruna kommun den konstnärliga gestaltningen ”Loggbok”.
Rivningsmaterial från bostadshusen i området blev ett minneslandskap med spår av de
gamla lägenheterna, gårdarna och promenadstråken. Konstnärerna Sofia Sundberg, Karl
Tuikkanen och Ingo Vetter har återskapat de gamla husgrunderna på deras ursprungliga
platser med hjälp av gabioner – ett slags stora stålkorgar som de fyllt med krossat tegel
och betong från de rivna husen.
STOPP 4: NYA STADSHUSET OCH KONSTMUSEET I NORR
Ingen avstigning, området kommer endast att kunna ses från bussen på grund av
pågående byggnation. På plats presenteras det planerade torget och processen kring den
konstnärliga gestaltningen.
På vägen passerar vi byggnadsminnet Jerusalem och bläckhornen på gruvbolagets
bostadsområde.
TUR GENOM KIRUNA TILLBAKA TILL HOTELL KEBNE* / SCANDIC FERRUM
På vägen tillbaka kommer vi att passera Sametinget och Thuleområdet från 1920-talet
som färgsatts av Pierre Olofsson som en konstnärlig gestaltning.
* Ni som bor på Hotell Kebne blir avsläppta där för incheckning. Därifrån är det 5 minuters promenad
till Scandic Ferrum, där det är lunch kl 12 - 13 och därefter nästa punkt på programmet.

