
OpenCall: Konstpark Stora Bryne 2017

Under sommaren 2015 visades konst i den engelska parken på Stora 
Bryne i Järpås. Utställningen pågick från den 16 maj till den 9 augusti 
och under denna period kunde besökare uppleva samtidskonst i en 
landskapspark och historisk miljö. I mötet med landskap och historia 
uppstod ett friare och mer informellt förhållande till konsten och visa-
de sig locka såväl vana som kulturovana besökare. Konstprojektet var 
ett samarbete mellan Lidköpings kommun och ägarna till Stora Bryne 
där även lokala aktörer som föreningen Wedumsdalens nejder, Järpås 
Bygdeförening, Svenska kyrkan och Järpås församling samt Järpås sko-
la var involverade på olika sätt. 

Medverkande konstnärer år 2015 var Berith Stennabb (textil), Niklas 
Fännick (smide metall), Etta Säfve (video) , Moa Andersson (keramik, 
skulptur), Emille de Blanche (skulptur industrimaterial), Staffan Dahlin 
(skulptur sten) och Ulf Söderberg (ljud). 

Lidköpings kommun anordnade tillsammans med bygden Järpås, 2015 
Konstpark Stora Bryne som blev en stor succé. Nu söker vi konstnärer 
som vill medverka i 2017 års konstpark!  
Vi söker konstnärer som är vana att producera konstverk för utemiljö 
och vana att anpassa verk för omgivning.



Emille de Blanche, Chains 2015. Foto: Eiisabet Östh



Säteriet Stora Bryne ligger i Vedumsdalen strax norr om Järpås, en liten ort 
mellan Lidköping och Vara på den Västgötska slätten. Gården omnämns i 
skriftliga källor redan under slutet av 1300-talet och den sengustavianska 
mangårdsbyggnaden uppfördes 1801, men troligtvis på en betydligt äldre 
grund. Det bevarade flygelparet är från 1700-talets andra hälft och hela 
gårdsmiljön hålls samman av en stenparterr med grindstolpar från samma 
tid. 
Från parterren leder två stentrappor ned till den engelska parken runt hu-
sen. Även om stora insatser gjorts är parken fortfarande något förvildad. 
Den består av fruktträdgård med gräsvall och buskar och av skogspark 
med ädellövskog. De en gång grusade gångarna leder besökaren runt till 
utsiktsplatser, lövgrottor och bersåer. I parken finns också två dammar 
varav den ena är ålderdomlig med stensatt kant och en rektangulär form. 
Som vid de flesta gamla gårdar finns också historier bevarade kring Stora 
Bryne. En hård godsägare ska en gång ha mördats och kroppen gömts i ett 
ihåligt träd i parken.

Moa Andersson, Beatrice, 2014. Foto: Elisabet Östh



Vill du vara en del av Konstpark Stora Bryne 2017?

Ansökan ska vara Lidköpings konsthall tillhanda senast den 31 juli. Med 
i ansökan ska din portfolio, personligt brev och ett utkast till en idé till 
Konstpark Stora Bryne 2017. 
Skicka din ansökan till isabel.eriksson@lidkopnig.se

Under vecka 31 väljs åtta konstnärer ut och meddelas senast 14 augusti 
2016. Under september bjuds de utvalda konstnärerna in till Stora Bryne. 

Utställningsperioden kommer vara maj-september 2017.  Utställningser-
sättning enligt MU-avtal betalas ut till utvalda konstnärer. 

För mer information eller frågor kontakta Konstintendent Isabel Eriksson
0510 - 770344 eller isabel.eriksson@lidkoping.se
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Berith Stennabb, skulptur väv av metalltråd, 2015. Foto: Petra Kjellner


