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Det började med ett stort miljöengagemang, men konstnären Mari Vedin 
Laaksonen ville nå djupare, ville förstå. Fyra år senare börjar hon gå i land 
med ett omfattande projekt som kastar ljus på sambanden mellan klimat, 
konfiikt och folkströmningar. 

t .. Hållbar framtid" 

Mari Vedin Laaksone~s olja på duk, ffNedlagda segel 1ff. såldes 
till Region Gotland efter Liljevalchs vårsalong. Rahmeh Hourani, Zouhir Obed och Ali Arhem ingår i lnnanförsakademien som vanligtvis håller till i Verkets( lokaler. 

Mari Vedin Laaksonen bor i Östersund. 
Hon har varit distriktsordförande i KRO, 
var med och startade Härke konstcentrum 
och har gjort flera utsmyckningar runt om 
i Östersund. 
Utställningen "Från andra sidan havet", 
där Gun Brännström är gallerist, har ver
nissage 15 september på Jamtll Exercis
hall och pågår till och med 14 oktober. 

Under utställningstiden blir det även 
klimatföreläsningar med Andreas Gyllen
hammar i samarbete med Studieförbun
det Vuxenskolan och projektet Smice, 
Samskapande Mittnordisk lnnovationsa
rena för Cirkulär Ekonomi. SMICE siktar 
ocks p att skapa ett event under någon 
av dagarna. 

"Vill du sjunga och skapa med nya vän
ner?" är en studiecirkel i Studieförbundet 
Vuxenskolans/SMICE regi i samarbete 
med organisationen Hej Främling! 
lnnanförskapsakademln drivs av Öster
sundshem, i samarbete med bland annat 
Arbetsförmedlingen. 

En komplex utställning i tiden 
OSTERSIIND Naturen har all
tid varit Mari Vedin Laakso
nens främsta inspirations
källa och som konstnär har 
hon ofta arbetat för att öka 
medvetenheten om de mil
jöhot som vi står inför. I vå
ras fick konstbesökarna på 
Liljevalchs vårsalong i 
Stockholm se ett smakprov 
ur hennes kommande ut
ställningstema med olje
målningen "Nedlagda segel 
1", en av många bilder som 
fötts ur de dagliga nyhets
rapporteringarna om oron i 
världen. 

- Allt började med att jag 
målade "Naturögonblick", 
starka naturbilder för att vi
sa världen hur mycket vack
ert det finns som vi måste 
vara rädda om och beakta. 
Men för mig personligen 
räckte inte det, jag ville in 
på ett tyngre spår . 

Mari Vedin Laaksonen, 
som tidigare bland annat 
skildrat kvinnors liv i arab
världen och velat väcka frå
gor kring deras situation, 

· beslöt sig för att utforska 
människan och miljön i ett 

vidare perspektiv. Det blev 
startskottet på hennes fyra 
år långa och ambitiösa pro
jekt "Hållbar framtid" där 
hon vill uppmärksamma 
sambanden mellan klimat, 
konflikter och folkström
ningar. Krig behöver inte 
bara ha politiska orsaker, 
experter har till exempel 
också varnat för att de pågå
ende klimatförändringarna 
utgör ett stort hot mot de 
flesta länder i Mellanöstern 
vilket i förlängningen kom 
mer att beröra oss alla. I 
höst är det vernissage i 

Jamtli Exercishall för "Från 
andra sidan havet", en 
konstutställning i tiden. 

- Men utställningen blir 
inte dokumentär, jag är ju 
inte dokumentärfotograf el
ler med i konfliktsituationer 
utan står här och har det 
ganska bra. Men det betyder 
inte att man inte känner av 
vad som händer i världen. 

Målningar i akryl och olja, 
grafiska bilder, installatio
ner, uppträdanden och fö
reläsningar - utställningen 
innehåller flera delar. Mari 

Vedin Laaksonen ville göra 
nyanlända delaktiga i ar 
betsprocessen och fick med 
sig Studieförbundet Vuxen
skolan, Hej Främling!, Öst
ersundshem och filmaren 
MIQBohlin som samarbe ts
partners. Två grupper är 
kopplade till projektet . Den 
ena är Innanförskapsal cade
min, den andra är studiecir 
keln "Vill du sjunga och ska
pa med nya vänner? " 

Studiecirkelns deltagare 
möts en gång i veckan på 
Gamla Tingshuset för att ut
veckla texter , musik och 

dans som de själva väljer. 
Kvällen jag är där på besök 
arbetar de bland annat med 
en låttext från Kroatien. Det 
är endast en i gruppen som 
har laoatiska som moders
mål, men alla sjunger enga 
gerat. Tanken är att grup
pen ska framföra något på 
vernissagen. 

- Det är jättekul och spän 
nande att vara med här och 
få lära sig av varandra, säger 
Salar Mohammady, från 
Iran , som gärna vill vara 
med och visa upp något för 
en publik i höst . 

- Det är en fin stämning, 
alla delar med sig och bju
der på sig själva, säger Kaj
sa Uvenberg som leder 
gruppen tillsammans med 
Amanda Östling. 

Samarbetet med MIQ 
Bohlin och Innanförskapsa
kademin , som håller till på 
Verket, kommer att mynna 
ut i två videoinstallationer 
med titlarna "Flykten 1" och 
"Flykten 2", om flyktingar
nas väg över havet. 

- Det handlar om att visa 
att vi flyktingar bär på sam
ma historia, att vi led innan 

vi kom till Sverige, men ock
så att vi liknar er och vill 
samma sak som ni - ha fred. 
Människor är mer lika var
andra än vi ofta tror, säger 
Rahmeh Hourani, från Liba
non. 

- Jag ser fram emot att se 
resultatet, säger Zouhir 
Obed och får medhåll av Ali 
Ar hem, båda från Syrien . 

Mari Vedin framhåller att 
det inte är för de nyanlända 
hon skapar utställningen. 

- Nej, det är för oss som 
lever här, för att vi ska få en 

tankeställare och väckas. 
Jag kan inte med ord förkla
ra hur fint det har varit att 
möta dessa människor och 
också förstå vilka nätverk 
som finns för att fånga upp 
och hjälpa till när allt det 
otäcka, hemska händer. Jag 
hoppas att jag kan hitta en 
fortsättning på samarbetet, 
jag har ideer, säger Mari Ve
din Laaksonen. 
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