
  Konstnärer 2020 i Skulpturparken / Artists 2020 in Sculpturepark 

 

Göran Pettersson 

Ägare till Forrerydladan, entreprenör, kulturutövare, sångare, musiker, konstnär- gouach och 
mixed media, skribent. Även tidigare under många år ideell kulturarrangör och yrkesmässigt 
innan pensionering,  kreativ ledare i miljö- arbetsmiljö- och utvecklingsprocesser inom 
företag och organisationer. (Se flik " KREATIVédi" på hemsidan ForrerydLadan) 

 

Bidrar i skulpturparken med 4 installationer nummer 8, 12, 24 och 31 samt på 2 onumrerade 
platser (mellan 21 och 21) 

8 Vingslag i natten 

Från 2019 utvecklad och flyttad installation. Kan vara allt från en svart fysisk varelse, eller 
bara en känsla, behaglig eller obehaglig, som korsar ens väg eller sinne när du är som mest 
utsatt och sårbar. Eller en stund av samhörighet i en nattlig tillsammanskänsla 

12 Tråd träd trädd 

En titel och lek med ord, som jag alltid har roas av. Ett försök att med enkla medel ändå göra 
något som ger en känsla av något större än bara sina utgångsmaterial. En lek som många allt 
för sällan sysslar med  

24 Perspektiv i ljus längtan 

En tydlig utveckling av förra årets 2019, Ljus Längtan. De nya perspektiven under året som 
gått resulterade i en helt ny installation fast med exakt samma utgångsmaterial. 
Representerar den längtan jag har att ständigt vara i ett skapande, att omforma, omfamna 
det redan befintliga och att utveckla det. 

31 The TALL Erotic Lady 

En kullfallen tall under ett tungt blött snöfall våren 2018 gav material till denna träskulptur. 
Med motorsåg, diverse slipmaskiner och andra verktyg modellerades fram, de former som 
bara naturen själv kan vara skapare till. 

Efter att tidigare fascinerats av, hur erotiska blomställningar kan vara, upptäckte jag hur träd 
som växer , och förgreningar till förvillning liknar kroppar och kön. 

Som en ”tribute to Salvador Dali” skapade jag verket och placerade kroppsdelar överallt på 
kroppen. 

Kärleken är varken fri eller enkel. Påverkad av yttre faktorer, fylld av konservatism, förtryck 
och politisk gränsdragning. Genom att blanda kärlekens röda färg med sorgflorets svarta och 
komplettera med törnekronan med taggar är provokationen uppfylld. 



Onumrerad/ ny          Cirkulär……… 

Skulpturen ”Cirkulär”  är huvudinstallation,  och  första delen av begreppet ” Cirkulär Ekonomi”, en 

del av kommande års miljötema på ForrerydLadan. 

Installationen riktar fokus på behovet att ställa om till ett effektivare kretsloppssamhälle. 

Verket består av två aluminiumplåtar med utskurna cirklar. Spretigheten men också 

sammansättningen på flera olika sätt, illustrerar att förutsättningarna för miljöarbetet både kan, och 

bör se olika ut lokalt, för att fungera globalt 

Cirkulär ekonomi är motsatsen till linjär, som leder till ett slit och slängsamhälle, där resurser 

används till att varor  tillverkas, köps, används och slängs. I en cirkulär, långsiktig och hållbar ekonomi 

strävas efter en effektivare och smartare  resurs- och materialanvändning, med återanvändning och 

återvinning. 

Onumrerad / Ny  Kvadratiska metamorfoser 1, 2, och 3 

Utgångsförutsättningar – tre kvadrater i aluminiumplåt 

Problemställning: Vad kan man göra med en kvadrat? 

I dessa tre fall  ville jag göra tre  fullständigt olika lösningar med samma utgångsmaterial  

Det blev Skönhet, Oro och Svårfångad 

 

Hur gör du för att lösa ett problem? Hur många lösningar KAN ett (1)  problem ha? 

Håller du dig till kända grundförutsättningar, eller är ifrågasättande din arbetsmodell? 

Hur stimulerar du din kreativitet att hitta lösningar, som är helt annorlunda jämfört med 
gängse? 

Vad betyder kreativitet i miljöarbetet ? 

Installationerna Kvadratiska metamorfoser ingår i 2021/ nästa års miljötema på 
ForrerydLadan 

 

Owner of Forrerydladan, entrepreneur, cultural practitioner, singer, musician, artist in 
gouach and mixed media, writer. Even earlier for many years nonprofit cultural organizer 
and professional before retirement, creative leader in environmental and work environment 
and development processes within companies and organizations. (See tab "KREATIVédi" on 
the website ForrerydLadan) 
 
Contributes in the sculpture park with 4 installations number 8, 12, 24 and 31, and in two 
unnumbered places / between 20 and 21) 
 

 



8 Wings of the night 
 
From 2019 developed and moved installation. Can be anything from a black physical being, 
or just a feeling, pleasant or uncomfortable, that crosses one's path or mind when you are 
most vulnerable . Or a moment of togetherness in a nightly gathering 
 
12 Träd tråd trädd 
 
A title and play with words, which I have always amused. An attempt to do something with 
simple means, which gives a feeling of something bigger than just their starting material. A 
game that many people seldom deal with 
 

24 Perspective in light longing 
 
A clear development of last year's 2019, Ljus Längtan. The new perspectives during the past 
year resulted in a completely new installation, with exactly the same starting material. 
Represents the desire I have to constantly be in a creation, to reshape, embrace the already 
existing and to develop it. 
 

31 The TALL Erotic Lady 
 
A hilltop pine under a heavy wet snowfall in spring 2018 provided material for this wood 
sculpture. With chainsaws, various grinding machines and other tools modeled, the forms 
that only nature itself can be creator of. 
 
Having previously been fascinated by how erotic inflorescences can be, I discovered how 
trees grow, and branches into delusions resemble bodies and genders. 
 
A tribute to Salvador Dali, I created the work and placed body parts everywhere on the body. 
 
Love is neither free nor simple. Influenced by external factors, full of conservatism, 
oppression and political demarcation. By mixing the red color of love with the black of the 
mourning flora and supplementing with the crown of thorns with tags, the provocation is 
fulfilled. 
 

Unnumbered / new           Circular ……… 

The sculpture "Circular" is the main installation, and the first part of the concept "Circular 
Economy", part of next year's environmental theme at ForrerydLadan. 

The installation focuses on the need to switch to a more efficient cycle society. 

The work consists of two aluminum plates with cut-out circles. The diversity but also the 
composition in several different ways, illustrates that the conditions for environmental work 
can, and should look different locally, to function globally 



Circular economy is the opposite of linear, which leads to a toil and waste society, where 
resources are used for goods to be manufactured, bought, used and thrown away. In a 
circular, long-term and sustainable economy, we strive for a more efficient and smarter use 
of resources and materials, with reuse and recycling. 

Unnumbered / New             Square metamorphoses 1, 2, and 3 

Prerequisites - three squares in aluminum sheet   Problem statement: What can you do with 

a square? 

In these three cases, I wanted to make three completely different solutions with the same 

starting material   It became Beauty, Anxiety and Difficulty in catch 

How do you solve a problem? How many solutions CAN one (1) problem have? 

Do you adhere to known basic preconditions, or is your working model questionable? 

How do you stimulate your creativity to find solutions that are completely different from the 

usual ones?  What does creativity mean in environmental work? 

The installations Square metamorphoses are included in 2021 / next year's environmental 

theme at ForrerydLadan 

 


