
Land art



"I want to get under the surface. When I work with a leaf, rock, stick, it is not just that material in itself, 
it is an opening into the processes of life within and around it. When I leave it, these processes continue."  
//Andy Goldsworthy

Land art

I Land art, som även kallas Earth art eller earthworks, används det naturliga landskapet 
för att skapa platsspecifika strukturer, verk och skulpturer. Material som används är 
alltså det som går att finna på den bestämda platsen så som till exempel stenar, vatten, 
grus, löv, jord eller pinnar. När verket är uppfört lämnas det till att utsättas för 
naturens olika element. 



A Line Made By Walking (1967)
Konstnär: Richard Long

A Line Made By Walking är en dokumentation över 
hur Richard Long har gått fram och tillbaka på 
samma plats under en längre tid. Här betonas 
just den påverkan en människa kan göra på 
naturen under en längre period samtidigt som det 
är ett i tiden avgränsat konstnärligt projekt. 
Temat är interaktionen i resan, att göra avtryck 
i marken samt skapa en enkel förändring av 
landskapet. 



Double Negative (1969-70)
Konstnär: Michael Heizer

För att skapa Double negative skar Michael Heizer ut ca 240 000 ton 
rhyolit och sandsten från klippor för att skapa två enorma 
diken/gravar på de östra kanterna av Mormons Mesa i Nevada. Double 
Negative gestaltar en storslagen gest i vilket Heizer tar bort jord 
från sin naturliga plats och tvingar/manipulerar/flyttar det i och 
genom sin konstnärliga process för att förändra landskapet. 
Samtidigt stannar materialet i närheten av sin naturliga plats, med 
samma omgivningar men nu i ny skepnad. 



Spiral Jetty (1970)
Konstnär: Robert Smithson

Robert Smithsons spiralbrygga är ett av 
de mest kända land art-verken. Smithson 
konstruerade en 1,500 fot lång och femton 
fot bred spiral gjord av stenar, alger 
och andra organiska material i den 
nordöstra delen av Utahs Great Salt Lake. 
År 1972, när vattennivån steg, hamnade 
verket under ytan. Trettio år senare, när 
sjöns vattennivå sjönk igen, blev Spiral 
Jetty åter synlig, nu täckt med vitt 
salt. 



Sun Tunnels (1973-76)
Konstnär: Nancy Holt

I detta verk har Nancy Holt placerat ut fyra 

gigantiska betongcylindrar, var och en med en 

diameter på nio meter, vid exakta geografiska 

punkter för att motsvara soluppgången och 

solnedgången under sommar- och vintersolståndet. 



Wheatfield (1982)
Konstnär: Agnes Denes

Denes och hennes assistenter rensade, 
för detta verk, upp Battery Park i New 
York för att plantera nästan två hektar 
vete på platsen. Planteringscykeln 
startade i maj och avslutades i augusti 
samma år. Processen involverade att 
etablera ett bevattningssystem, gödsla 
och skydda vetet från mögel. Efter 
denna anstängande skötselprocess 
skördades tusen kilo vete som hon sedan 
reste världen runt med i utställningen 
"Den internationella konstutställningen 
för världshungerns slut", som riktade 
ljuset mot människans kamp med jordbruk 
och markanvändning.


