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Rodrigo Ghattas-Pérez 
https://rodrigoghattas.wordpress.com/

Echo-swing | Prelude er et prosjekt skapt i tett samar-
beid med Randsfjordsmuseet og Glasslåven Venneforen-
ing. Denne delen av prosjektet er en innledende fase, og 
er en sosialt forankret komponent som en del av et to-
årig kunstnerisk forskningsprosjekt. 

Prosjektet vil få sin “endelige” form som en gruppe av 
tre stedsspesifikke relasjonelle skulpturer lokalisert ved 
større sosiale møteplasser på Granavollen, Hadeland. 

Skulpturene vil være offentlige kunstmøblement inspir-
ert av benke-husker, spesifikt utformet for å annerkjenne 
den store innsatsen som er gjort for kunst og kultur på 
Granavollen av et nettverk av frivillige, og hovedsakelig 
av kvinner. 

Skulpturene vil skapes basert på undersøkelser i histor-
iske arkiv på Granavollen, samfunnsengasjement, med-
virkningsprosesser og design workshops med frivillige. 
Det vil også holdes en serie arrangementer og møter 
om historien bak og innflytelsen kvinnestyrte frivillige 
nettverk har hatt på kunst og kultur på landsbygdene i 
Norge. 

I denne konteksten blir huskene et verktøy for fysisk og 
mental transport, som vil “bevege frivillige kropper” inn 
i de alternative landene lek, fritid og kunst. 

Prosjektet forbereder også mot “Frivillighetens år” i 
2022. 

Som samarbeidspartner i prosjektet Echo-swing 
arbeider edit. med konseptutvikling og utforming av 
skulpturene. Gjennom dialog med Rodrigo og 
basert på tema fra innledende workshops i fase 1 vil 
edit. fra og med fase 2 bidra med idéverksteder og 
idémyldring på konsept og design sammen med de 
frivillige deltakerene på Granavollen. 

Basert på dette vil vi komme med forslag og skisser som 
er en sammensetning og bearbeiding av de temaer og 
ideer som blir diskutert på workshops i de ulike fasene 
av arbeidet. 

Dette dokumentet inneholder dokumentasjon og 
tilhørende skisser fra arbeidet med fase 2 og innledende 
idé- og konseptworkshop holdt på Granavollen 
kommunehus i mai. 

Prosjektet

Rodrigo Ghattas-Pérez 
x

edit.

mai - juni 2021
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01     Medvirkning 

Poster for the event 
BIG REX / Martin Schor

Medvirkning som metode er en utrolig vik-
tig kjerne i utviklingen av dette prosjek-
tet. Samfunnsengasjement, idéer og bidrag 
fra lokalbefolkningen og de frivillige fra 
Glasslåvens venneforening vil hovedsakelig 
være det som driver prosjektet fremover og 
det som vil påvirke funksjon, utforming og 
plassering av skulpturene. I første fase av 
prosjektet har det vært avholdt fire work-
shops mellom Rodrigo og frivillige deltag-
ere. 

Den femte workshopen med de frivillige 
kvinnene ble avholdt den 19 mai på kom-
munehuset på Granavollen i regi av edit. 
Målet for workshopen var å bli kjent med 
de frivillige, bli kjent med området og få 
noen hint i retning av konsepter for de ulike 
skulpturene. Deltagerene ble på forhånd 
informert om program for dagen og invitert 
til å ta med et eller flere objekter hver som 
hadde personlig mening for dem, minner fra 
området eller annen verdi. Det ble forsøkt å 
ikke påvirke valg av objekt for mye, etter-
som deres tanker bak valg av objekt er like 
interessant for prosjektet som objektet i seg 
selv. 

På forhånd hadde vi planlagt en kort in-
tro av oss og av kontoret, en presentasjon 
av program for dagen og en refleksjon om 
prosjektet sammen med deltagerne. Deretter 
var planen å gå en tur gjennom Granavol-
len sammen og se på mulige plasseringer av 
skulpturene. 

Deltagerne hadde i en tidligere workshop 
sett seg ut noen plasseringer allerede, og 
ideen var å gå tilbake til disse og bruke 
objektene til å skape romlige opplevel-
ser, og for å føle på det å være i dette 
landskapsrommet. Fra edit. hadde vi tatt 
med termo-pledd i gulv/sølv som et verktøy 
for å jobbe med kontrast, skala, størrelse og 
romlighet. 

En interessant utvikling var at deltagerne 
ikke hadde tenkt romlig i sitt valg av objekt, 
og ønsket heller å fortelle om sine objekter. 
Vi tok derfor en runde rundt bordet før vi 
gikk ut hvor alle forklarte hvorfor de hadde 
valgt sitt objekt og hva de tenkte bak det. 
Dette viste seg å produsere veldig mange 
spennende tanker og ideer for konseptut-
viklingen enn slik vi i utgangspunktet hadde 
tenkt at workshopen skulle bli, og har vært 
veldig verdifult for etterarbeidet. 

Program for workshopen: 

10.00 - Oppmøte kommunehuset
10.30 - Kort intro edit. 
11.00 - Refleksjon om prosjektet 
11.30 - Lunsj laget av Rodrigo 
12.00 - Gjennomgang objekter 
12.15 - Vandring Granavollen 
14.00 - Oppsummering 

Det ble tatt lydopptak, notater, foto og film 
som dokumentasjon fra workshopen. 
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02       

Sanner skole        

Det første stoppet var på en slette nedenfor uteområdene for Sanner skole. Dette var et 
av de første stedene som ble diskutert og var i utgangspunktet valgt av Rodrigo. Det 
ble trukket frem av det var veldig god utsikt, og at det virket som et rolig og fredelig 
sted hvor det kunne være fint å svinge på en benkehuske.  Det ble påpekt at dette var 
under pandemien mens skolen var stengt, og at det naturlig nok vil være en annen at-
mosfære her på dagtid når skolen er åpen og området er fult av lekende barn. Det ble 
derfor diskutert at dette isåfall måtte være en huske som var sosial og for lek. Det ble 
utforsket plassering, størrelse og skala med pleddene. 
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Neste stopp på turen var nedenfor pilgrimssenteret på 
en litt bortgjemt plen. Dette var Anne-Marie sitt sted, og 
ble valgt for sin fine utsikt mot Steinhuset. Det ble også 
påpekt her at det var flott usikt i flere retninger, hvor 
man så både kulturminner og fjell. Deltagerne snakket 
seg i mellom om at her måtte det snart komme en blom-
stereng. På dette området jobbet vi med det å blokkere 
og deretter ramme inn ulike utsyn. 

02       

Pilgrimssenteret       
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Etter å ha gått gjennom alleen i Pilgutua ankommer 
vi Steinhuset. Dette var Kari sitt sted, og herfra ser 
man tilbake på kjernen av Granavollen og spirene 
på søsterkirkene på toppen av en ås. Det ble påpekt 
hvordan det er fint å få et nytt blikk og kan se steder 
man er hver dag fra en ny vinkel. 

02       

Steinhuset      
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02       

Åker, pilgutua    

Neste stopp på turen er også rett ved Steinhuset. Her ble det uttrykket et ønske fra en 
deltager om å se på åkeren som en plassering, noe som ble møtt med skepsis av flere 
andre. Vi diskuterte litt omkring eiendomsrett, og det å dele versus holde fast på det 
som var sitt eget. Det ble også snakket om hvordan man kunne koblet dette sammen 
med produksjon og arbeid versus fritid og avslapning. 
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02       

Prestegårdshagen   

Vi beveget oss inn i prestegårdshagen i tilknytning til Gran 
prestegård. Flere av deltagerne hadde dette som sitt ønskede 
sted. Dette er et veldig bearbeidet landskapsrom skapt med es-
tetiske hensyn, i motsetning til mange andre av landskapene vi 
har sett tidligere. Hagen er gjerdet inn av en hekk og har flere 
mindre romdannelser. Det ble påpekt av dette området opplev-
des privat og intimt, og kunne være et sted for refleksjon. 
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02       

Granavolden gjæstgiveri   

Siste stopp for turen var på en gressplen nedenfor gjestgiveriet. 
Deltageren som valgte dette stedet hadde flere gode minner her-
fra fra barndommen. Dette var utgangspunktet for en tur ut i åk-
eren, og her fikk de ofte kjeks og saft fra gjestgiveriet og hadde 
en nistepause her i hagen. Det ble pekt på utsikt mot flere større 
fjellkjeder som Norefjell. På jordet utenfor er det beitemark for 
ku. 
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Som en del av workshopen ble deltagerne invitert 
til å ta med seg personlige objekter hjemmefra. De 
ble ikke gitt mange hint til hva slags objekter det 
var snakk om, men oppfordret til å velge noe som 
de forbant med prosjektet, området, minner eller 
personlige interesser. Det var ikke viktig for oss å 
lede dem til hva slags objekt eller hvorfor de valgte 
som de gjorde, ettersom deres tankeprosess rundt 
dette også er verdifull input for videre arbeid. 

Målet var å få hint vi kunne bruke for å videre-
utvikle konseptene og begynne å peke på tendenser 
i utforming av skulpturene. 

Hintene vi håpet å få kunne for eksempel være; 

funksjon
tema 
målgruppe

materialitet 
tekstur 
farger

osv 

03       Objekter

Narrativ     

Jean Marzollo and Walter Wick
“I Spy - A book of Picture Riddles”  1992
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Objekter:
Blikkboks 
Ball 

Gode barndomsminner om lek på Granavollen fra 
50/60-tallet.Lekte ofte ping-pang blikkboks, en type 
gjemsel og slåball med en rågummiball. 
 
Området var et naturlig samlingssted for barn, unge, 
voksne - folk i alle aldre. De unge samlet seg ofte 
på vangen for å leke ping-pang blikkbokst, og barn 
fra alderen 4 til 20 år samlet seg ofte og lekte sam-
men. Det var mange unger på Granavollen på denne 
tiden så det var alltid stor aktivitet. Slåball spilte de 
ofte nede på skolegården på Sanner, og de som var 
flinkest slo ballen helt opp på kirkegården. 

03       Objekter

Kari Ballangrud      

“Hadde vært veldig fint om 
det var et tilbud for også ung-
dom til å samles, barn og ung-
dom, oppå her. Muligheten for 
at det blir et levende miljø.”
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Objekt:
Munnspill 

Når man tenker på disse huskene så tenker man 
på et verktøy for å finne roen og være tilstede i 
øyeblikket. Får samme følelsen når hun setter seg 
ned for å spille munnspill. Ønsker at huskene skal 
hjelpe med å finne tilbake roen og se Granavollen 
med nye øyne. 

“Når man først besøker Granavollen blir man berg-
tatt, men raskt blir det til hverdag og det som var et 
vakkert landskap blir skoleveien hver morgen.”

03       Objekter

Maja L. Musum   
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Objekt:
Maleri av Steinhuset, Kari Hirem  

Fant dette bildet hjemme og tenkte på huskene vi 
skal lage. Favoritt utsikten på Granavollen rammet 
inn og foreviget. Maleren har tatt seg litt kunstner-
iske friheter, og maleriet er ikke en fotorealistisk 
gjengivelse. Det gjør det kanskje enda mer spesielt 
og fint. 

“Flere bilder av steinhuset som 
var veldig fotografisk gjengivelse, 
dette er jo ikke det, her er fargene 
og proposjonene litt feil men det er 
noe med det som gjør det litt ekstra 
fint da.”

“Det er litt lystig og litt fint tenkte 
jeg, og det betyr at det er den ut-
sikten jeg liker aller best oppe på 
her da.”

03       Objekter

Anne Marie Hvattum   
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Objekter:
Flora i farger - plantebok  
Matryoshka dukker fra San Francisco 
Kort med dikt - “Det er langt mellom venner”

Tenkte på dette med livsfaser relatert til de tre skulp-
turene vi skal lage. Vi er på ulike steder i livet, og det 
er interessant med hvordan vi tenker på de ulike livs-
fasene og hvilke ting vi forbinder med dem. 

Flora i farger symboliserer barndommen. Kjøpte den 
i 2 klasse for sparepengene, var så glad i blomster og 
blomsterenga. Ønsket å ta med inn i prosjektet.

Kjøpte dukkene på reise i USA som ung voksen. Duk-
kene er brukt til å leke med barn, barnebarn og tante-
barn i alle år, og blitt passet veldig godt på. 

Kortet symboliserer voksenlivet. Kortet handler om 
relasjoner og kjærlighet, historien som har vært, venner 
og familie. Har hengt på doen hjemme hos dem i 20 år.  

“Så begynte jeg å tenke litt sånn, faser da, livsfaser. Barndom, 
ungdom, voksne, eldre. Når vi snakker om sånne husker, med fok-
us på ulike faser i livet tenkte jeg”

“hva tenker vi på med de ulike fasene og hvilke ord bruker vi, 
hva innebærer det og hva symboliserer det i forhold til disse tre 
stedene vi skal lage”

03       Objekter

Kari Aftret   
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Objekt:
Rokk 

Inspirert av tidligere samtaler om kvinnefellesskap og 
håndtverkstradisjoner, og valgte derfor å ta med rokken. 
Har gått på kurs her i kommunehuset på Granavollen, 
og setter pris på husflidmiljøet her og at dette er et sted 
man kan lære glemte kunster og teknikker. 

Man kan spinne tråder av alt, ikke bare ull og bomull. 
Man kan for eksempel spinne tråder av ting fra naturen, 
greiner og gress. Har tenkt på hvor vakkert det hadde 
vært med en huske laget av ting man finner her i områ-
det og som etterhvert vil råtne og bli borte igjen. 

Ser man på tradisjonelle tekstilteknikker fra området 
kan man også farge tekstiler med plantefarger slik som 
gjøres nå for rekonstruksjonen av altertavlen som hang 
i Nicolaykirken. 

“Tenkte på dette med kvinnefellesskap - relatert 
til kvinnenes historie på Granavollen og håndt-
verkstradisjoner i området og her på kommune-
huset spesielt. Et kraftsenteret for håndtverk-
skultur. “ 

“Husflidsmiljøet er levende på Granavollen. 
Man tar vare på ting, reparerer, ser verdien i 
tingene man har.”

03       Objekter

Mari Svenbalrud



34 35

03       Objekter

Narrativ / oppsummering 

Det var en rekke spennende og inspirerende temaer som 
ble tatt opp gjennom samtaler om objektene på work-
shopen. Det var en veldig effektiv måte for å komme i 
dialog om hva essensen av ønsker og temaer er, og for 
å raskt komme ned på en håndterbar mengde elementer 
å arbeide videre med. Vi fikk både ideer for hver enkelt 
skulptur og for et helthelig og overordnet konsept. 

Vi snakket om Granavollen som viktig historisk område, 
som en naturlig og viktig møteplass opp igjennom tidene, 
og som et kraftsenter for håndtverkstradisjoner og kultur. 

Ulike målgrupper og funksjoner for skulpturene ble også 
snakket om, og det var både et stort ønske om møteplas-
ser for barn og ungdom for lek og liv og for steder for 
å reflektere, se ut i landskapet, se granavollen og for å 
finne roen i en hektisk hverdag. 
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På workshopen kom det flere interessante innspill, og et vi 
så på som spesielt spennende som et overordnet konsept var 
dette med livsfaser. Alder og målgruppe gikk også igjen som 
et overordnet tema for flere av deltagerne på workshopen, 
blant annet ønske om å skape møteplasser for barn og lek, og 
å finne steder for å finne roen og ta en pause for de 
voksne og eldre. 

Som et overordnet konsept for prosjektet foreslår vi derfor 
tre skulpturer som relaterer seg til ulike stadier av livet, og 
hvordan man tenker på disse ulike livsfasene.

Verden oppleves svært annerledes når man er barn, når man 
er ung, og når man går inn i voksenlivet. Som barn lever man 
i nuet, verden er liten og fantasien stor. Som ung er det som 
man våkner opp og ser ting med nye øyne, og man ønsker å 
reise, oppleve nye ting, finne seg selv og se den store verden. 
Som voksen slår man røtter, og livet handler for mange om å 
produsere; familie, arbeid og et hjem. 

For å spille videre på hvor ulike disse fasene av livet er har 
vi valgt å navngi skulpturene etter latinske begrep for ulike 
menneskelige evner, med utgangspunkt i det mer kjente 
begrepet Homo Ludens (Huizinga.) 

04       Skulptur

Konsept og materialitet

Homo Ludens - playing man
  
Homo Respiciens - looking man
 
Homo Laborem - working man 

Skulpturene skal spille videre på de tankene og ideene man 
forbinder med disse ulike livsfasene. Dette er naturligvis 
grove forenklinger, men er satt på spissen for å skape ulike 
opplevelser.  Alle skulpturene skal kunne brukes av folk i alle 
aldre, og åpne opp for møter og nye opplevelser på tvers av 
de stadier i livet man er i. 

Målet er at skulpturene skal skape øyeblikk for lek, latter, 
fantasi og kreativitet men også skape steder for ro, for å ta 
en pause fra hverdagen, være i øyeblikket og se det vakre 
landskapet på Granavollen med nye øyne. 

Konsept-collager viser atmosfæren vi ønsker at hver skulptur 
skal ha i ulike landskap på Granavollen, men plasseringene 
er ikke satt. Skulpturene vil finne sine naturlige plasseringer 
gjennom videre arbeid med de som kjenner området best. 
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Den første skulpturen spiller på den første fasen av livet; barn-
dommen. Denne har vi valgt å kalle Homo Ludens, den lekende 
mann. 

Som barn er verden liten, og man lever i stor grad i øyeblikket. 
Barndommen forbindes med lek, glede og frihet fra bekymringer. 
Man har stor evne til å dikte opp fortellinger og bruke fantasien 
til å skape liv i de mest hverdagslige ting. På workshopen ble en 
blikkboks og en ball tatt med som minner om lek på Granavol-
len. At en blikkboks minner om lek for noen,  understreker barns 
fantasi og evne til å finne aktivitet og glede i det andre ser på som 
hverdagslige, funksjonelle objekter. 

Lekeplasser er idag kritisert for å overprogrammeres, og at 
lekeappartene som introduseres er mono-aktiviteter som bare kan 
brukes på en måte. 

For denne skulpturen ser vi derfor for oss at man skal spille vi-
dere på dette med gjenbruk, åpne for personlige tolkninger og at 
skulpturen skal kunne brukes på flere ulike måter, alt ettersom. 
Material, form, tekstur etc kan være hverdagslige objekter, eller 
en ny tolkning av disse objektene inn i nye former og bruksmåter.
  
Skulpturen skal tilby og oppfordre til lek og kreativitet for både 
barn, ungdom og eldre. 

04       Skulptur

Homo Ludens

3

1 Claire Bataille & Paul Iben 
2 Noguchi 
3 Toa Payoh Singapore 
4 Aldo van Eyk

1 2

4
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Den andre skulpturen er for ungdomstiden. Denne har fått navnet 
Homo Respiciens, mannen som leter. 

Ungdomsårene er en spennende periode av livet hvor man er i 
forandring på mange måter. Man skal bevege seg ut av barndom-
mens trygghet og bekymringsfrihet og over i voksenlivet. For 
mange er dette forbundet med et ønske om å spre vingene å for-
late redet, og en ustabilhet i form av å være veldig sikker på dette 
valget men også føle på frykt og usikkerhet rundt det å skulle 
ta store, egne steg ut i verden. Dette er likevel en periode hvor 
mange begynner å se ut i fra de trygge rammene de er vant til og 
ut mot nye, åpne horisonter. 

Dette kan på flere måter knyttes til dette med utsikt, som flere av 
deltagerne viste frem på Granavollen. Både utsikt ut på fjell og 
bygder omkring, men også utsikt mot selve kjernen av Granavol-
len på toppen av en ås. Noe vi også jobbet med var å ramme inn 
ulike utsikter, og vi reflekterte over maleriet av Steinhuset som 
ikke var en realistisk gjengivning, men som likevel gjorde det sp-
esielt og vakkert. 

For denne skulpturen ønsker vi derfor å jobbe med innramming 
og utsikter, og for å spille videre på de ustabile følelsene rundt 
ungdomsårene og også knyttet opp til maleriet, å forvrenge vir-
keligheten. Dette kan gjøres ved hjelp av speil, rammer, former, 
glass eller lignende. Skulpturen skal være et sted for refleksjon 
og et sted for å se Granavollen på nye og spennende måter for de 
som har sett seg trøtt på landskapet de har rundt seg hver dag. 

04       Skulptur

Homo Respiciens

3

1 Glas Italia  
2 Jeppe Hein 
3 Petra Bachmeier & Sean Gallero 
4 Olafur Eliasson

1 2

4
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Den siste skulpturen er for voksenlivet og alderdommen. Denne 
har vi gitt navnet Homo Laborem, den arbeidende mann. 

Vi har gitt den denne navnet for å reflektere over hvordan man 
som voksen havnet i en posisjon hvor mye av tiden skal handle 
om å skape noe, og ofte skape noe for andre enn seg selv. Man 
arbeider, får barn og familie, skaper et hjem og skaper et sam-
funn rundt seg. Man skal være produktiv, og hva som regnes som 
å være produktiv er snevert og forhåndsbestemt av samfunnet. 
Dette ønsker vi også å knytte opp rundt dette med frivillighet og 
frivillig arbeid, som prosjektet spinner rundt. 

Noe som ble diskutert en del på workshopen var håndtverk-
stradisjoner, spesielt relatert til kvinnefellesskap og tradisjoner 
på Granavollen. Rokken var et objekt som ble tatt med, og vi 
snakket om hvordan dette var et glemt håndtverk som før i tiden 
var en nødvendighet, og ofte ble gjort i fellesskap i bygda for å 
lette på arbeidet. 

For den siste skulpturen ønsker vi å bygge videre på de lokale 
håndtverkstradisjonene for tekstilkunst, men for å skape et sted 
hvor de hardtarbeidene kroppene skal hvile og ta en pause. En 
ide har vært å inkludere plantemateriale og vegetasjon, og veve/
spinne fra planter. Skulpturen skal skape rom for å være alene og 
slappe av, men også rom for å være sosial i fellesskap med andre. 

04       Skulptur

Homo Laborem

3

1 Sasha Sykes 
2 Curtain Wall Theatre, Tokyo 
3 Victor Pricop 
4 Vår Wilse

1 2

4
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