
Tänk dig…

… en vandring längs med Skåneleden. Du har gått ett par kilometer. Plötsligt ser du ett par 
lerfigurer, sen några till, sen några till, sen ännu fler. Du stannat till. Studerar dem närmare. Det 
är figurer i naturlig storlek som skildrar barn och ungdomar. Några ser ut att konversera, andra 
ligger och vilar, några andra pillar på sina mobiler. En kollektiv skulptur i bränd lera. Ett fruset 
ögonblick som skildrar vår tid, att beskådas många år framöver. 

Multiplera Skåne med MuralCentralen

Vad är Multiplera Skåne?

Multiplera Skåne är ett omfattande delaktighetsprojekt med barn och unga som vi träffar i hela 
regionen. Genom att engagera deltagare i en konstnärlig process lyfter vi fram deras berättelser, 
som slutligen manifesteras i ett konstverk. 

Tillsammans utforskar vi idéer till hur konstverkets ska utformas; en samling skulpturer 
föreställande barn och unga i verklig storlek – en kollektiv skulptur som skildrar vår tid.

Verkets placering i naturen, vid en vandringsled, gör att det tillhör alla deltagare, även dem som 
upplever resultatet efteråt 

september 
2022



Projektets syfte

Vem får synas och höras i det offentliga rummet? Får barn? 

Genom att skapa ett permanent konstverk tillsammans med barn och unga, bidrar vi till att lyfta 
dem och deras berättelser. Projektet lyfter frågor kring barnkonventionen, gestaltad livsmiljö och 
demokratiska processer. Hur gör man för att skapa förändring?

Fokusgrupper får större inblick i projektet. Våren åren 2022 var  det Sorgenfriskolans fritids i Malmö; vi 
var på politikerbesök på Stadshuset i Malmö och de hjälpte till med utformning av framtida workshops 

Praktiskt genomförande

Huvudsaklig målgrupp är barn och unga i grundskoleåldern 
i hela Skåne. Vi arbetar uppsökande och träffar 
befintliga grupper i varje kommun; de kan finnas i en 
fritidsverksamhet, en förening eller en kulturskola. Vi räknar 
med att ca 1000 barn och unga involveras. 
De flesta grupper träffar vi en gång per termin läsåret 22-
23, med återkoppling under projektets gång och alla ska 
uppleva slutresultatet.

Barnen möter vi i workshops, där vi med roliga och kreativa 
konstnärliga övningar tillsammans utforskar hur de vill 
skildra sina liv. Deras medverkan ligger sedan till grund för 
utformandet av konstverket. 

Genom de första mötena skapas ett slags arkiv över hur 
unga i Skåne gestaltar fysiska uttryck genom kroppspråk 
där barnen arbetar i bild och foto. Med tiden kommer deras 
berättelser bli fokuset. Det är genom de ungas deltagande 
som projektet konstnärliga ideéer utvecklas. 

Bakgrund

 MuralCentralen drivs av konstnärerna Ingrid Sandsborg och Björn 
Carnemalm, som har lång erfarenhet av att skapa deltagarbaserade 
konstprojekt, som ofta resulterar i någon form av kollektiv offentlig 
gestaltning. 

Till Bästa Biennalen 2019 på Kivik Art Centre skapade MuralCentralen 
tillsammans med deltagare en kollektiv multipel med ett hundratal 
mindre figurer i skånsk naturlera. Projektet namngavs Multiplera 
(Multipel + lera) och idén till Multiplera Skåne föddes redan då.

Kivik Art Centre 2019



Plats för konstverket

Konstverket kommer att installeras på allmän plats 
i naturen. Inte på ett torg, i en park eller intill en 
byggnad i ett samhälle. I samarbete med Region 
Skånes Skåneleden Utveckling och Stiftelsen Skånska 
Landskap har vi hittat en plats i ett naturområde med 
de rätta förutsättningarna. 

Vi kan nu berätta var konstverket kommer installeras 
hösten 2023; På en plats i Fulltofta som ligger både på 
Skåneleden och en av strövområdets leder - alldeles 
mitt i Skåne. Möte på Fulltofta strövområde på Skåneleden

Material/teknik 

Konstverket kommer att bestå av barn-figurer i bränd 
lera, i naturlig storlek. Vi kommer att arbeta med 
3D-printning i lera för att producera figurerna. Här 
samarbetar vi med arkitekterna/formgivarna från 
Polymorf i Malmö, som har stor erfarenhet av tekniken. 

Under projekteringsfasen har vi provat olika tekniker för 
3D-scanning, för att avbilda barn, bland annat med Ipad, 
men undersöker mer exakta metoder. 

I juni installerade vi en prototyp-skulptur i Malmö, på 
förskolan Lekhusets gård.

3D-modell skapad och testkörning av 
lerskrivare. Modell; Bell

3D-skrivare för leraPlaneringsmöte i Polymorfs studio.Test med 3D-scanning med Ipad. 



Spridning av projektet

En dokumentärfilm skapas som beskriver alla arbetets 
delar för deltagare, anhöriga och andra. Genom den 
sammanfattande filmen vill vi ge deltagarna feedback 
och insikt i det de varit en del av. Detta blir också vår 
metodrapport.

Efter färdigställande kommer projektet att nå ut till 
den breda allmänheten; ett konstverk på allmän plats 
bestående av en större mängd människofigurer i 
naturlig storlek – gjorda i lera och skapade genom en 
delaktighetsprocess med barn och ungdomar i hela 
Skåne. 

Väl på plats kommer en skylt tillsammans med digitala 
verktyg hjälpa besökarna att ta del av berättelser, ljud 
och film från processen. 

Tidsplan

1. Jan 2022 – aug 2022 - projektering/förstudie, 
kartläggning produktion material/teknik. Utformning 
av workshops med ”arbetsgrupp unga. Planering, 
fundraising, etablering av samarbeten. 
2. Aug 2022 -maj 2023 - Uppsökande arbete, praktiska 
konstworkshops med deltagare/alla kommuner.
3. Maj-september 2023 - Produktion av konstverk/
installation. Utforskande av teknik/material 
tillsammans med ”arbetsgrupp unga”.
4.Sept – dec 2023 - Invigning/utställning/filmvisning. 
Spridning/efterarbete.

Samarbeten sökes!

Vi ska nå ut i alla Skånes 33 kommuner! Vi söker samarbeten 
med vuxna som sätter barn och unga i centrum. På 
detta sätt vill vi säkerställa deltagarnas återkommande 
medverkan, inte bara i workshoppar och återkoppling utan 
även besök till invigning och filmvisning vid projektslut. 

Projektet har grundfinansieringen klar med ett tvåårigt 
projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen och 
utvecklingsbidrag från Region Skåne och Malmö Stad, 
Kulturrådet, och många skånska kommuner. Vi söker löpande 
ekonomiska samarbeten för att de skalbara delarna av 
projektet ska kunna utökas och få ännu större möjligheter. 

Vår önskan är  att ha med långsiktiga partners på resan, 
där vi har ett gemensamt fokus på de unga deltagarna.

Filmare Peter Wirén dokumenterar.



Sagt om Multiplera Skåne

”Projektet har potential att binda ihop Skånes kommuner över kommungränserna, och erbjuder ett 
konkret projekt och metodologi för dem som vill stärka barn och ungas delaktighet i samhälle. Det 
är ett roligt, lekfull och på sammagång viktigt projekt som stärker barn och ungas medverkan i att 
utforma det offentliga rummet.”

Jenny Grönvall, Bästa Biennalen

MuralCentralen
Ingrid Sandsborg och 
Björn Carnemalm

info@muralcentralen.com

www.muralcentralen.com

www.multiplera.com

 @_multiplera_


