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Ulrika Sparre och Allt är bra är 2021 års  
sommarutställning på Kristinehamns konstmuseum. 
Ulrika är född i Stockholm 1974 och arbetar med
installation, ljud, fotografi, skulptur, film och  
performance, ofta i det offentliga rummet. 
Ulrika Sparre har en anknytning till Kristinehamn,  
eftersom morföräldrarna bodde i staden.
 
Den större delen av Ulrikas utställning visas i 
konstmuseets lokaler i Panncentralen. Utöver det visas 
fem verk också i det offentliga rummet i Kristinehamn, 
såväl i stadskärnan som utanför de centrala delarna. 
I de coronatider vi lever i nu vill vi visa att kultur kan 
upplevas trots tider av social distansering och 
restriktioner, på platser där besökarna rör sig i 
vardagen. Om inte besökarna kan komma till oss så 
kan vi komma till dem.
 
Kanske kan Ulrikas verk tala till oss alla extra mycket i 
kölvattnet av pandemin? När vi tvingas rannsaka vårt 
förhållande till oss själva och vår omgivning, våra  
rädslor och vår relation till det vi kollektivt kommit 
överens om.
 
Kristinehamn maj 2021 
Michael Walter, intendent & konstnärlig ledare.
Lena Örtlund, intendent & projektledare. 
 
 

Folderproduktion: Kristinehamns 
konstmuseum 
Foto framsida: Fredrik Sweger
Tryck: Tryckservice Ängelholm
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ULRIKA SPARRE 

4

I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig för samtida
sanningssökande och behovet av existentiella frågeställ-
ningar i vårt sekulära samhälle. Jag undersöker skapandet 
av tro och identitet samt uppkomsten av olika subkulturer 
och trossytem. Jag vill belysa de överenskommelser vi gör 
runt vedertagna sanningar och relationerna till det vi  
kollektivt kommer överens om. I mitt arbete framhåller jag 
individens förhållande till sig själv, sina rädslor och sitt eget 
existentiella sökande. 

Ljudverket Jag är störst (2007) inspireras av utropen från
minareten, där undersöker jag om det är möjligt att se 
människor omkring oss som ett kollektivt vi med tron på 
jaget som ett gemensamt mål?

I en serie fotografier med titeln Life begins with me (2009)
utgår jag från texter utplacerade i naturlandskap, 
symboliska som plats för individens sanningssökande i ett 
samhälle där tron på sig själv är den huvudsakliga 
motivationen. 
 
Ear to the ground (2016-2020) belyser människans relation 
till sten, mark, land och natur och innefattar bl a 
performance, ljudupptagningar, fotografi, skulptur och 
video. 
 

Sida 3: Female energy point + Orbs (Värmland) 
Ulrika Sparre. 
Lyssna på ljudverket via QR-koden.
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Den som på avstånd betraktar är inte delaktig, som Latour
uttrycker det och vill bryta vår distansering och 
uppfattning att det finns en natur som är något annat än vi. 
För att möta hotet om klimatförändringen måste vi ge röst 
åt de icke-mänskliga aktörerna - haven, städerna, stenen,  
glaciärerna.

Jag vill undersöka hur vårt förhållande till det som
vi benämner som natur kan omvärderas genom att ge den
en röst och ett möjligt språk.
 
Hur kan vi fördjupa människans förståelse av sin
egen plats i en värld där vi ser oss själva som alltings
mening?

Ulrika Sparre är född i Stockholm 1974. Hon är verksam 
i Stockholm och arbetar med installation, ljud, fotografi, 
skulptur, film och performance. Hon är utbildad på 
Konstfack och Gerrit Rietveld i Amsterdam. Hon har 
tidigare ställt ut på bland annat Artipelag, Index  
Foundation och Reykavik Art Museum. Flera av verken i 
utställningen har tillkommit i Kristinehamn med omnejd. 

 

ulrikasparreofficial

www.ulrikasparre.com

FAKTA 
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Allt är bra utgår från en idé om äldre tiders stadsvakt, också 
kallad tornväktare (The town crier). Stadsvakten, som kunde 
vara en man eller en kvinna, vaktade staden på natten när 
dess invånare sov. Varje timme ringde hon i sin klocka för 
att upplysa om tiden samt meddela att allt var lugnt i 
staden.

Allt är bra utforskar vidare idén om kollektiv och individuell 
rädsla och hur media, språk och politik påverkar människor 
att tro att de är i en utsatt situation eller under hot.
Rädsla är den utlösande faktorn för individers beteende 
inom alla nivåer i samhället, oron kontrollerar våra mönster 
och hur vi agerar och reagerar i relation till andra människor 
och oss själva. Genom kontroll har vi funnit sätt att 
undertrycka våra rädslor och den mänskliga hjärnan måste 
hela tiden lugnas för att känna sig fri från faror, varvid 
konsumtion kan tillgodose just detta behov. 

I dagsläget råder en stor ovisshet i världen. Vi är mer  
osäkra, vi vet inte vad som väntar oss eller hur problemen 
kommer att lösas. Och garantin för att “Allt är bra” kan både 
inge trygghet och komma att öka dina rädslor och tvivel om 
framtiden. Vi lever vårt ganska lugna liv och vi får höra 
“Allt är bra”. Det betyder att det tidigare fanns ett hot, var vi 
i fara? Vilken typ av fara var det och varför har ingen varnat 
oss? Vad exakt var fel?

– Jag intar rollen av den civila stadsvakten, där jag 
förutsättningslöst inger trygghet och lugn. 
 
Allt är bra / Ulrika Sparre
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ALLT ÄR BRA

Allt är bra / Ulrika Sparre 
Se videoverket via QR-koden.
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SOCIETY OF THE SENSITIVES  
De känsligas cirkel

Mellan 1771 till 1773 bildades i Darmstadt en historisk 
vänskapsförening under namnet ”De känsligas cirkel”, där 
bl a Johann Wolfgang Goethe ingick. Medlemmarna 
svärmade för att återupptäcka naturen och under 
promenaderna till Herrgottsberg mötas genom att utbyta 
känsliga ord och dikter. De drömde om ett samhälle som 
endast var kopplat till vänskap och kärlek, där skillnaden av 
rang avskaffades och där istället för Kristendomen 
”Hjärtats Religion” uppstod. På platsen fanns en stor sten 
och fungerade som sällskapets helgedom.
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Verket Society of the Sensitives vill genom stenarnas 
känsliga viskningar och röster reflektera över hur vi kan 
omvärdera vår egen plats i världen och ge rättigheter till 
vår omgivning och de icke-mänskliga aktörerna i vårt eget 
centrum. Sparres arbete undersöker hur förhållandet till det 
som vi benämner som natur kan omvärderas genom att ge 
den en röst och ett möjligt språk.
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EAR TO THE GROUND

Projektet Ear to the Ground synliggör genom olika 
konstnärliga uttryck ett undersökande av den materia vi 
benämner som sten, mark och land och är ett utforskande 
av människans förståelse av naturen i förhållande till sin 
egen verklighet. 

Den första filmen Ear to the ground (2017) tillkom under
en vistelse på Långviksskär i Stockholms ytterskärgård.
Filmen undersöker vårt mänskliga sökande efter sanning,  
villkoren för mänsklig existens och återspeglar hur Sparre
genom sina sinnen möter skärgårdens stenlandskap.  

Utgångspunkten är det andliga och kroppsliga sökandet i 
naturen och hur dessa relationer skapas och omskapas.
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59°08’47.0”N 18°47’52.8”Ö/ Ulrika Sparre 
Lyssna på ljudverket via QR-koden. 

I Ear to the ground (wandering rocks) från 2020 hörs
öknens stenar och knastrande ljud. Den är inspelad på  
jordens varmaste plats i Death Valley öknen, där  
temperaturer nyligen uppmätts till +55 grader.

Boken Ear to the ground ges ut av Art & Theory
förlag och finns att köpa i Kristinehamns konstmuseums
butik eller online.
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JAG ÄR LJUSET

Jag är ljuset är ett text- och ljusverk. På en stolpe sitter tre 
ljusskyltar med olika budskap. Ulrika Sparre undersöker 
hur samtida tro och livsåskådning tar plats i det sekulära  
Sverige. Verken fångar upp människans behov av  
existentiella tankar och funderingar där ständiga  
förskjutningar mellan jaget, livet, vardagen och evigheten 
sammanflätas.

– Vi lever i ett samhälle där vetenskapen tagit patent på 
ordet vetande och där kommersiella budskap besvarar alla 
våra existentiella frågeställningar. I synnerhet i det 
offentliga rummet där meddelanden som erbjuder olika 
varor och tjänster ideligen stjäl vår uppmärksamhet och 
våra existentiella tankar, säger Ulrika Sparre.

Tvetydiga budskap som Jag är ljuset och I am not useful 
therefore I am. Vem som uttrycker detta är oklart. Är det 
personen som tänker denna tanke, är det den faktiska 
ljusskylten eller anspelar budskapet på den nära  
omgivningen? On a clear day I can see forever är en tanke 
som många människor kan relatera till i sin vardag. Ideliga 
förskjutningar mellan jaget, livet, vardagen och evigheten  
sammanflätas i människans existentiella värld.

– Människor i Sverige har många existentiella  
frågeställningar men dessa kommer sällan till spontant 
uttryck. Genom text, ljus och bild skapar jag platser som 
erbjuder en möjlighet att just lyfta blicken och se utåt, inåt 
eller framåt. Något som är viktigt för att kunna skapa ett  
hållbart och långsiktigt tänkande i dagens samhälle, säger 
Ulrika Sparre.



VERK I STADEN 

Sommarens utställning sträcker sig utanför 
konstmuseets lokaler. I Kristinehamns stadskärna hittar  
du Ulrika Sparres verk i form av ljusskyltar och skulpturer. 

Även sommaren 2021 präglas av coronapandemin och 
restriktioner. Att placera verk i det offentliga rummet är ett 
sätt för Kristinehamns konstmuseum att nå ut med 
sommarutställningens verk på ett coronasäkrat sätt och 
ge fler möjligheten att uppleva konsten. Verken som finns 
utplacerade i Kristinehamn har tidigare visats på offentliga 
platser i bland annat Stockholm.  
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JAG ÄR ALLTID PÅ PLATS

Verket Jag är alltid på plats är inköpt av 
kulturförvaltningen i Kristinehamn med hjälp av medel 
från Sparbanksstiftelsen Alfa. Verket är placerat i 
Stadsparken, Kristinehamn. 
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Parallellt med utställningen Allt är bra inleder konstnären 
Ulrika Sparre ett samarbete med Björneborgs Folkets Hus 
& Park med syfte att utveckla ett offentligt konstverk 
specifikt framtaget för Folkparken. 

Samarbetet är del i den serie projekt som Statens konstråd 
och Folkets hus och parker initierade 2020 för att utveckla 
och producera offentliga konstverk i tre av landets 
Folkparker: Heby, Huskvarna och Björneborg. 

Under senaste årets sociala distansering har intresset för 
och behovet av våra offentliga parker intensifierats. Frågan 
om Folkparkernas historiska, nutida och framtida roll som 
en medborgardriven mötesplats och scen för 
lokalsamhället har blivit ännu viktigare, samtidigt som 
parkaktiviteterna drabbats hårt av pandemins medföljande 
restriktioner. 

Parken som ett offentligt rum och plats för möten är något 
Statens konstråd värnar om och vill vidareutforska genom 
samarbetet med Folkets Hus och Parker. För Statens 
konstråd ger samarbetet också en möjlighet att utveckla 
samverkan med civilsamhället vid offentliga 
gestaltningsuppdrag, och möjlighet att verka i flera 
delar av landet.

- Statens konstråd, april 2021.

BJÖRNEBORGS FOLKETS HUS & PARK 
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Verket Jag är störst (2007) beskrivs av Sparre som ett  
försök att hitta en form för att förena individualister i  
Sverige. Utifrån formen av ett böneutrop tillbeds Jaget. 
Sparre läser själv in utropet och använder sig av samma 
estetik som den muslimska bönesången. Tanken är att  
genom sång/bön förena människor i en miljö. 

Utgångspunkten är den muslimska bönen, där 
människor förenas och styrs genom ljudet från minareten. 
Där Vi (som förenas genom en gud) har en större 
betydelse än Jag.

JAG ÄR STÖRST
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Idag har vi i Sverige svårt att hitta något som förenar oss 
bortom reklambudskap eller tron om en gud. Vi får redan 
från tidig ålder lära oss att vi själva är ytterst ansvariga för 
utvecklingen i våra liv. 

Är det möjligt att se människor omkring oss som ett 
kollektivt vi med jaget som ett gemensamt mål? Detta 
som en naturlig del i vår strävan efter att vara det 
självsäkra Jaget som uppnår allt.

Kan vi – genom våra jag – skapa en förenande kraft genom 
tron på oss själva som individer och individualister. Detta i 
kombination med våra ambitioner att utmärka oss genom 
vårt eget varumärke och våra egna livsval. 

Vad är det som förenar människor i Sverige?
Verket vill föra ett samtal runt samtida livsåskådning, 
sekularisering och individualismen som följd av ett 
kapitalistiskt västerländskt samhällssystem, där tron på oss 
själva är den enda vägen.

Jag är störst/ Ulrika Sparre
Lyssna på ljudverket via QR-koden.
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BORTOM ALLT 
Text av Dan Wolgers

MENINGEN är inte en hel mening. Ordet mening ger inte 
mening om det inte bringas till mening, exempelvis genom 
att låta ordet tyst lysa i ett mörkt rum. När ordet utan ett 
ljud släcks finns det ändå kvar som ett eko i 
meningssökarens sinne. Meningen kan börja bildas i 
efterbilden. Meningen kan då uttydas sentensen och ett av 
Ulrika Sparres kommunikationsmedel är sentenser. 

Här är några av dem: I´VE ACHIEVED NOTHING UNTIL I 
FOUND MYSELF - THE ENTIRE UNIVERSE WAS 
CREATED BY ME - LIFE BEGINS WITH ME - THERE IS 
MORE TO MYSELF THAN ANYONE HAS SO FAR 
DISCOVERED - I SUFFERED FOR YOU - I WILL ANSWER 
YOU - I AM YOUR ONLY ANSWER - I HAVE NO PROBLEMS 
JUST PLANS - ALL IS WELL.
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Sparres sentenser kan fås att lysa i mörkret och man läser 
dem tyst för sig själv, förundrad över meningen. Vad är 
Meningen?

Orden verkar utslungade av gudar, treåringar, nattvakter, 
tonåringar och deras föräldrar. Av vem som helst som är 
inbegripen i att förstå eller framhäva sin betydelse, med 
eller utan förnuft, med eller utan fog.

Sparre har med fjärilshåv fångat orden ur etern och nålat 
upp dem. Här är de, några av de frågor och svar som 
förföljer människan. Påståenden utan grund, våldsamt 
provocerande om de inte bringas till mening. Om man 
byter ut MENINGEN mot ORDET tror jag att man kommer 
något på spåren i Sparres ljuslådor. 

Se här:
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och 
Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev 
till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som 
finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och 
ljuset [MENINGEN] lyser i mörkret, och mörkret har inte 
övervunnit det”. (Joh 1:1-5)

Sparre är en ateistisk evangelist, så vems evangelium 
förkunnar hon? Konstens. Så byt nu åter ORDET mot - 
KONSTEN. 







TACK

Sparbanksstiftelsen Alfa
Region Värmland
Sikab
VärmlandsLjud
Dan Wolgers
Ekman Hotels
Statens konstråd
Björneborgs Folkets Hus- & Park
Sohlbergs Stenhuggeri
Mercurius AB
Hesselius Entreprenad AB
Elteknik i Kristinehamn AB 
Fredrik Sweger
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Allt är bra
Performance  
Ulrika Sparre 2015
Foto: Fredrik Sweger

Allt är bra
Performance Ulrika Sparre 
2015
Foto: Fredrik Sweger

Kreis der Empfindsamen
Hermann Müller, 1904
Foto: Stadtarchiv Darmstadt

The entire universe is 
created by me
Ulrika Sparre 2018
Material; graverad röd granit
Foto: Fredrik Sweger

Ear to the Ground 
(Wandering Rocks)
Ubehebe Crater
Ulrika Sparre 2020
Ear to the Ground, 
www.artandtheory.org

Ear to the Ground 
Långviksskär
Ulrika Sparre 2017 
 
On a clear day I can see 
forever. Odenplan. 
Ulrika Sparre 2021
Foto: Fredrik Sweger

Jag är ljuset 
Odenplan. Ulrika Sparre 
2021.
Foto: Fredrik Sweger

Jag är alltid på plats
Ulrika Sparre 2018
Material; graverad svart 
diabas. Ägare 
Statens konstråd
Foto: Fredrik Sweger

It is impossible to have 
nothing to do with myself
C-print, Ed 3
Ulrika Sparre 2009

Kvinnlig Energipunkt + 
Orb (Värmland)
Ulrika Sparre 2015
The Leyline Project, 
www.artandtheory.org

Jag är störst
Ulrika Sparre 2007
Ljudverk 2.35 min

MENINGEN ”Bortom allt”
Ulrika Sparre 2014
Installationsvy Stene 
Projects 
Foto: Fredrik Sweger
 
I suffered for you
Ulrika Sparre 2015 
 
Connecting with Juniper 
Ulrika Sparre/ 2017

REFERENSER & VERKFÖRTECKNING
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