
ART TEST FIELD

Konstnärer från Skulptörförbundet bjuder på en vidsträckt  
och långvarig utställning 2022-2023 på 25 av betonglocken  

på Testfältet Stora Alvaret, Öland. 

11 juni 2022 - 31 augusti 2023
Invigning lör 11/6 kl 13.00  Testfältet vid Vickleby  

samt sön 12/6 kl 13.00  vid Möckelmossen 
Välkommen!

Skulptur på Alvaret
”Kalibrering”- konst, kulturarv och  

vetenskap i samklang

Instagram: @Art.Testfield 
Facebook: Art Test Field



Skulptur på Alvaret

Alvarets Testfält har återupptäckts av många besökare, efter att 
journalisten Oddbjörn Andersson skrivit sin bok ”Ölands testfält 
– Stora alvarets bäst bevarade hemlighet”. Boken beskriver den 
vetenskapligt viktiga platsen där flygfototekniken utvecklades under 
50-talet av fotogram-metriprofessorn Bertil Hallert. Mätningarna för 
detta gjordes med hjälp av ca 200 betonglock. Denna finjustering 
eller kalibrering av mätvärden som pågick här kan likställas med den 
konstnärliga processen som kan ske i det undermedvetna eller under 
lager av kunskap. KALIBRERING har därför blivit ett huvudtema för 
utställningen. På 25 av dessa lock kommer skulpturer att monteras, 
skapade just för Alvaret. De olika sätten att närma sig konsten och 
naturen är också en del av projektidén.

Deltagande konstnärer: 
Kerstin Ahlgren  •  Ann Ahlbom Sundqvist  •  Linda Emmy Al-Ghussein 
Torbjörn Berg  •  Kersti Biuw  •  Kerstin Dahl Norén  •  Ingrid Enarsson  
Jakob Fogelqvist  •  Hans Fredholm  •  Monika Gora  •  Nina Hedman 
Annika Heed  •  Pia Hedström  •  Björn Jäderås  •  Eva Larsson 
Anna-Karin Liedberg  •  Olle Magnusson  •  Ian Newbery  •  Fabian 
Olovson  •  Atis Petravis-Zarin  •  Josefina Posch  •  Christina Rosenkvist   
Joze Strazar   •  Yvonne Thörnqvist  •  Carl Wellander  •  Erik Wennerstrand



Följ oss på instagram: @Art.Testfield  
facebook: Art Test Field

Här hittar du 
kartan. Håll 
kameran över 
QR-koden.

Skulptörförbundet är en ideell förening med ledande 
yrkesverksamma skulptörer från hela Sverige. Skulptörförbundet 
vill bl. a. väcka intresse för dagens mångfald i uttryckssätt, material 
och metoder och fördjupa kontakten med omvärlden. Läs mer på 
www.skulptorforbundet.se

I samband med skulpturutställningen planeras guidade turer av 
skulpturerna och testfältet, föreläsningar, workshops med lera, is och 
drakflygning, vandringar, fågelskådning, terränglöpning, dans, musik 
och happenings. Aktuellt program samt karta hittar du på 
 www.skulptorforbundet.se/aktuellt/art-testfield.

Konstnärernas verk och förberedelser samt olika evenemang 
uppdateras löpande på Facebook och Instagram både inför och  
under utställningstiden. 

Du som besökare hittar skulpturerna med hjälp av  
QR-koden (googlemap) här bredvid eller via siten  
Allt på Öland med karta och länk på 
www.alltpaoland.se/platser/olands-testfalt 
Info om aktuellt program hittar du på Facebook,  
Instagram och på www.skulptorforbundet.se.
Cyklar finns för utlåning.

Välkommen till en annorlunda skulpturvandring!



   @Art.Testfield                    Art Test Field

 www.skulptorforbundet.se/aktuellt/art-testfield
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Karta över skulptur-
utställningen 
Art Test Field. 
START vid Vickleby 
eller Möckelmossen. 
P-plats finns samt 
cyklar att låna. 

= skulpturer

Stort TACK till våra sponsorer som stödjer projektet
Art Test Field - konst, kulturarv och vetenskap i samklang!

Projektet stöds av Statens Kulturråd, Sparbanksstiftelsen Öland, Kalmar 
Länsteater, Barometern, Mörbylånga kommun, Borås Tidning, Allt på Öland, 

Friluftsfrämjandet Kalmar-Öland, Cementa AB, Paradisverkstaden  
och Fastighetsbyrån på Öland AB.


