
  Konstnärer 2020 i Skulpturparken / Artists 2020 in Sculpturepark 

 

Susanne Bygdö 

Konsthantverkare från Hästveda, som gått första året på konstlinjen på Önnestads folkhögskola. 

Susanne bidrar med 6 olika installationer nummer 6, 10, 19, 21, 25 och 27 

Artisan from Hästveda, who passed the first year on the art line at Önnestad Folk High 

School. Susanne contributes with 6 different installations numbers 6, 10, 19, 21, 25 and 27 
 

6 Ilska  

Ursprungligen tillkommen för en stor och tung sorg över alla orättvisor o usla ledarskap i 

världen! Jag var riktigt, riktigt arg när han kom till!  

Kan också ses som det barnsliga trots som ibland tar oss i besittning 

Får därför en bra placering nära ”Barnstaden” – mellan denna och övrig Skulpturpark 

För att komma över Ilskan har jag också bestämt att det ska göras med GLÄDJE    _ Alla 

barn ska därför få måla på ”Ilskedockan”  

6 Anger 
Originally created for a great and heavy sorrow over all injustices and badly leadership in the 
world! I was really, really angry when he came! 
Can also be seen as childish despite sometimes taking possession of us 
Therefore get a good location near "Barnstaden" - between this and the other Sculpture Park 
To get over the anger I have also decided that it should be done with JOY  
 All children should therefore be allowed to paint on "The Angry Doll" 
 

10 För freden 

Till det levande, är för avståndet vi måste leva med nu. Ska hänga tätt, tätt runt stammen för 

att illustrera ett motsatt behov. Kompletteras med 2 stolar och mellan dem ett tyg-

luffarschack. Låt oss lugna oss- koppla ner – för freden 

10 For peace 
To the living, for the distance we must live with is now. Should hang tightly, tightly around 
the stem to illustrate an opposite need. Complemented with 2 chairs and between them a 
fabric-luggage chess. Let us calm down - relax - for peace 
 

19 Bålet  

På 1600- talet brände vi kvinnor på bål när de inte behagade makten och konventionerna. 

Fortfarande stenas kvinnor i världen och fortfarande på 2000-talet bränner vi / främst den 

manliga kultursynen, kvinnor på bål, fast kanske lite mer sofistikerat !!??. I # metoo från 2017 

tändes många bål…….i motreaktionen 



19 The fire 
In the 17th century, we burned women on fires when they did not please power and 
conventions. Still women are stoned in the world and still in the 21st century we  / mainly 
the male cultural outlook, burns women on fire, although perhaps in a little more 
sophisticated way !! ??. In # metoo from 2017, many fires were lit ……in the antireaction 
 

 
21 Ridå- Vägval  
Vi kan alla göra ett eget aktivt val för den väg vill gå. Ridån har inte gått ner? Ska den gå 
upp? Ska vi gå igenom? Gå förbi?  Hur nå andra sidan Ställer du dej framför, bakom eller vid 
sidan av. Går du igenom, eller  går vid sidan om.  
Recycling för miljön är en väg. 
 

21 Curtain - routing 
We can all make our own active choices for the way we want to go. The curtain has not gone 
down? Is it going to go up? Should we go through? Bypass? How to reach the other side.  Do 
you stand in front, behind or at the side. Do you go through, or walk alongside. 
Recycling for the environment is one way. 
 
 

25 Identitet, utan bagage  

Finns jag? Syns jag? Är jag? Väntar. Längtar. Med eller utan bagage. Utan bagage tänker 

jag som renhet, ärlighet. Varför måste vi fördärvas och smutsar ner? Måste det bli så? 

25 Identity, without luggage 
 
Do I exist? Am I visible? Am I? Waiting. Longing. With or without luggage. Without luggage I 
think like purity, honesty. Why do we have to be corrupt and dirty? Must it be so? 
 

27 Diktatorn 

 För mångfalden är färgerna! Fredsfärgerna för ALLAS rätt att vara den man är.  Diktatorn är 

jag själv som inte vill tillåta någon att tänka annorlunda om detta. 

 
27 The Dictator 
 The colors are for the diversity,! The colors of peace for everyone's right to be who you are. 

The dictator is myself who does not want to allow anyone to think differently about this. 
 


