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Kulturnatt i Kvarnbyn 2017
– kulturupplevelser i en annorlunda miljö
Musik på flera scener, konst i spännande miljöer och öppet hus i en mängd olika
verksamheter i området – Kulturnatt i Kvarnbyn bjuder på många olika intryck!
På fredag den 1 september, klockan 18.00–23.00, är det dags för årets evenemang.
I Mölndals Kvarnby användes vattnets kraft till att driva kvarnar redan på Medeltiden. I
slutet av 1800-talet hade Kvarnbyn utvecklats till ett av Sveriges viktigare
industriområden. Idag ger de bevarade fabriksbyggnaderna, arbetarbostäderna och den
brusande forsen området sin speciella karaktär och Kulturnatt i Kvarnbyn en unik
inramning.
Klockan 18.00 öppnar vi upp dörrarna till konstutställningarna samt till områdets alla
deltagande verksamheter. Startskottet för scenprogrammet under årets Kulturnatt går
klockan 18.30 på Gamla torget där Kulturskolan inleder med musik, dans och sång och tal
av kommunalråd Marie Östh Karlsson. Med sig på scenen under kvällen har
Kulturskolans elever bland annat långväga gäster från Lunkhwakwa Youth Center i
Chipata, Zambia, som bjuder på själfull poetry drama.
Programmet på områdets olika scener startar klockan 19.00 och bjuder på en stor bredd av
genrer och kulturuttryck, med musik, poesi, dans, magi, trumkonst och en hel del humor.
Läs mer om årets artister på molndal.se/kulturnatt.

Konstupplevelser i industrihistorisk miljö
Curator för årets konstutställningar i Stora Götafors och Nymans kvarn är Charlotta
Eidenskog. Charlotta arbetar som keramikkonstnär, curator och projektledare inom det
samtida konsthantverket.
– Hela Kvarnbyn bär på en historia och vittnar om att människor har levt ett helt annat
liv än vad vi gör idag. Spår har lämnats kvar och det väcker en nyfikenhet. Att visa konst i
denna miljö är en utmaning, men det ger också en stor möjlighet att använda sig av de
tänkbara historier som ligger lagrade i väggarna. Jag har valt två konstnärer som utgår från
och arbetar med den fysiska platsen i den gamla kvarnen och i fabriksbyggnaden Stora
Götafors, berättar curator Charlotta Eidenskog.
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Annie Johansson arbetar med stora textilier i en färgskala som samstämmer med rummet
och som kommer ta sig an rymden som Nymans kvarn har. Annie arbetar omsorgsfullt
och noggrant med materialen och med olika tekniker som vilar på erfarenhet och kunskap
från tidigare generationer. Hennes arbete är tidskrävande och med långsamma processer
likt arbetet som en gång utfördes i kvarnen.
I turbingången och i grottorna i Stora Götafors kommer Jessica Johannesson bygga upp ett
antal installationer. Med utgångspunkt från rummet kommer hon att ta tillvara på de olika
utrymmen som finns, som en först inte lägger märke till. Jessicas skulpturer blir ett tillägg
i den befintliga miljön. I vissa fall kan det vara svårt att veta om verken har placerats där
nyligen eller om de har funnits där länge och är en del av platsens historia. Jessica
Johannesson arbetar i olika material och tekniker men fibern och tråden är ett
återkommande och bärande element i hennes konst.
Både Annie Johansson och Jessica Johannesson är utbildade inom textilkonst på
Högskolan för Design och Konsthantverk. De tillhör en ny generation textilkonstnärer
som använder sig av de textila teknikerna och materialen i ett undersökande syfte.
I Stora Götafors kan du dessutom se smyckekonst av Karin Torlegård, som är 2017 års
mottagare av Mölndals stads idé- och konststipendium. Utdelning av detta stipendium
samt stadens kulturstipendium sker även detta under kvällen.
Utställningarna i Stora Götafors och Nymans kvarn har öppet även lördag 2 september,
12.00–16.00.
Välkommen på visning av konstutställningarna på tisdag den 29 augusti,
klockan 14.00! Adress: Götaforsliden 13 (nedre entrén), Mölndal.

Program och mer information
Mer information om deltagande artister, konstnärer och deltagande verksamheter, samt ett
detaljerat program med tider och karta hittar du på molndal.se/kulturnatt. För pressbilder,
kontakta Clara Vollrathson, kommunikatör för Kulturnatt i Kvarnbyn.

Arrangör
Kulturnatt i Kvarnbyn arrangeras av Mölndals stad, med stöd av Mölndals-Posten,
Mölndal Energi, Zandénbolagen och Forsåker.
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