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Gunnar Forsen 

Gunnar deltar med installationerna 14, 15, 18 och 30 
 
I mitt skapande rör jag mig helst i gränslandet mellan det abstrakta och det 
föreställande. Det är där jag hittar berättelserna om att vara människa.  
 
I målningar, collage och skulpturer växer de fram och gemensamt för alla är strävan 
efter balans. Trasiga ytor och rena linjer som samarbetar. Detaljer som skaver ges 
utrymme. Former och färger hittar sina sammanhang.  
Sedan väntar fler berättelser. Balans är sällan konstant, så jag strävar vidare.  
 
Utmaningarna  i Forrerydladan 2020 
 
Att flytta berättelserna från ett tydligt fysiskt avgränsat rum till ett större och mer 
öppet utrymme.  
En allt starkare insikt om att jag är rätt obekväm i mötet med skog och mark.  
 
Materialen 
Jag har strävat efter återbruk. Minst 90% av installationerna består av överblivet 
material. Tack till släkt och vänner, Trähuset, SSAM och Växjö Bildemontering.  
 
Installationerna 
 
Min inledande tanke vid insikten om att jag är obekväm inför naturens rum var att 
tillföra någon form av trygghet med hjälp av materialvalen. Stål, gummi, plast, asfalt 
osv.  
 

30    5 Stolpar  
Jag har tidigare arbetat med mindre skulpturer som kan tolkas som individer, själar, 
väktare mm.  
Här har jag skalat upp dom till att vara ca 10 gånger så stora. Det har blivit en grupp 
besläktade, men ändå unika delar. Tillsammans hanterar de utmaningen i att möta 
det obekanta.  
 

18 Muren  
Ett annat sätt att hantera det obekanta är att avskärma sig. Att stänga in eller att 
stänga ut.  
Där finns grunden till den andra installationen. En vägg, ett skynke, en mur. 
Den består av flera olika delar som antyder att det finns många sätt att avskärma sig, 
inte nödvändigtvis enbart fysiska.  
 

14 och 15 Omfamnig 1 och 2 
Min avslutande tanke är att berättelserna har fått sin form och sin plats för en liten 
stund. Samtidigt finns insikten om att de kommer att förändras och att naturen så 
sakteliga kommer att återta sitt rum. 



Gunnar participates with the installations 14, 15, 18 and 30 
 
In my creation, I prefer to move in the boundary between the abstract and the pictorial. 
That's where I find the stories of being human. 
 
In paintings, collages and sculptures they grow and common to all is the pursuit of balance. 
Broken surfaces and clean lines that work together. Details that shafe  are given space. 
Shapes and colors find their context. 
Then more stories await. Balance is rarely constant, so I strive for more. 
 
The challenges in Forrerydladan 2020 
 
To move the stories from a clearly physically separated room to a larger and more open 
space. 
An ever stronger realization that I am quite uncomfortable in my encounter with forest and 
land. 
 
The materials 
I have been striving for reuse. At least 90% of the installations consist of leftover material. 
Thanks to family and friends, Trähuset, SSAM and Växjö Bildmontering. 
 
installations 
 
My initial thought at the realization that I am uncomfortable with nature's room was to add 
some kind of security with the help of material choices. Steel, rubber, plastic, asphalt, etc. 
 

30 5 pillars 
I have previously worked with smaller sculptures that can be interpreted as individuals, 
souls, guardians, etc. 
Here I have scaled them up to be about 10 times the size. It has become a group of related, 
yet unique parts. Together they handle the challenge of meeting the unknown. 
 

18 The Wall 
Another way to deal with the unknown is to shield oneself. To close or close out. 
There is the basis for the second installation. A wall, a sheet, a wall. 
It consists of several different parts which indicate that there are many ways of shielding 
themselves, not necessarily just physical ones. 
 

14 and 15 Embrace 1 and 2 
My closing thought is that the stories have taken their shape and place for a little while. At 
the same time, there is the realization that they will change and that nature will slowly 
regain its place. 
 


