Malin Lobell
Humus economicus- work in progress med (P)Art of the biomass-(JHolmstedt & K Wegsjö) 2020Film, aktioner, jordarkiv och en ny valuta
Bakgrund: “Peak soil” är som “peak oil”, men värre. Matjordarna håller på att försvinna i rasande takt som en konsekvens
av vårt industrialiserade jordbruk och stadsbyggande. Gäller framtida investeringar 2 år, 60 år eller 10 000 år?Ordet ekonomi betyder hushålla med resurser. Vi vill återta ekonomibegreppet och lekfullt vända på perspektiven genom att samtidigt
lyfta fram och hylla myllan, “the skin of the earth”.

Malin Lobell
(P)Art of the Biomass och Havskolonier på Vattenmarknaden, Strömparterren 2020.
Akt 3 scen 5 av Konstnärliga Avsmyckningar . Ett drama kring hållbar stadsutveckling av
Mossutställningar.
Som del av (P)Art of the Biomass medverkade konstnärerna Janna Holmstedt och Malin Lobell på Vattenmarknaden
för att diskutera en ny tanke kring vår relation till vatten—havskolonier. De bygger vidare på den långa traditionen med
koloniträdgårdar genom att introducera tanken på gemensamma havskolonier längst Sveriges kuster, platser för att
odla framtida samarbeten och artöverskridande relationer i form av flytande allmänningar. Kan kolonilotter i vattnet
skapa möjligheter för renare havsmiljöer med mer mångfald och större medvetenhet om komplexa och ömsesidiga
ekologiska beroenden? Med konstnärliga metoder låter vi havskolonierna växa fram som sociala skulpturer och fria
universitet.

Samtal pågår i marknadsstånd nr. 9 ”Havskolonier.”runt fontänen på Strömparterren i centrala Stockholm där forskare,
konstnärer och dykare diskuterar samtida och framtida vattenrelationer.Överst: Flytande modell och tankefigur för hur
funktioner och relationer kan tänkas i utformandet av en verklig havskoloni, med blåstång som förebild.

Malin Lobell
Vikten av att vara daggmask/The Importance of
beeing earthworm 2017-2019
Är daggmasken social? Kan den lyssna på musik?
Charles Darwins sista publicerade bok ”The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms” , handlar om daggmaskar och hur viktiga dessa är för att göra jord. Hur daggmaskarna formar landskapet, genom att äta sig igenom det, bilda
jord och skapa historia. Med utgångspunkt från Darwins studier
över daggmaskarnas betydelse och förmågor skapas en ”analog
powerpoint” och en berättelse om jord, värderingar. Detta är
en hyllning till masken, de små handlingarna och humuslagret.
Hummusities instead of humanities.
En analog powerpoint/lectureperformance framförd vid olika
tillfällen, Dome of Vision KTH 2017, Agrikultura; Malmö2017,
Jordmarknaden Mossutställningar, och Passagen Linköpings
Konsthall och Ludvikas Konsthall 2019.

Anthotype av rödbeta

Lecture performance Jordmarknaden
Mossutställningar, Stockholm 2019

Förslag till monument över daggmaskens arbete

Mask i arbete

Lecture performance Agrikultura, Malmö 2017

Malin Lobell
Hunger på en störd planet 2019. En satellit utplacerad på kulturhuset Skyltens gård, i samband med uställningen hungry planet på Passagen Linköpings konsthall 2019
Med inspiration från bi-kakans hexagonform skapas ett utbyggbart system för odlingar och mötesplatser. På Skylten byggs
en första modulenhet med odlingsbäddar och sittplatser som fortsätter i målade linjer i skala 1:1 ut på asfalten.
Ett samarbete mellan Malin Lobell och Gunnel Pettersson. Det är en reflektion över hotade ekosystem och pollinerarnas roll
för vår matproduktion. Insekternas död bildar en förödande och störd kedja som leder till olika sorters hunger i systemet.

Installationen bestod av olika delar:
Odlingsbäddar- flåriga ätbara växter och
kulturväxten bovete
Komposttornet Feed the soil
Insektshotell i träden
Klorofyllbaren och ett program med
aktiviteter och inbjudna gäster.

Malin Lobell
We are the plan(ts) -the way a plant shares itself with us
Experiment för Utopier, Ystad Konstmuseum 2018
We are the plan(ts) var ett samskapande/samarbete mellan mig och växterna i min trädgård.
Verket visas i två delar och tog plats både på gården utanför och inne på museet. Del av verket har gjorts som anthotypesen fotometod med växtpigment som material. Exponeringstiden varierar beroende på vad för växt som används.
Bilderna till denna utställning har gjorts med emulsion från olika gröna blad som olika gräs och spansk körvel. Exponeringstiden har varit mellan 3-4 tim i full sol. De bilder som snabbt framkallas i ljuset kan också snabbt försvinna. Därför har
de i utställningen fått en skyddsgardin. Andra växter kan ta veckor eller månader att framträda. Jag fläker ut mig, pressar
kroppen mot fotopapperet. Armarna värker. Delar av mig, delar av er. Exponerade.

Odlingsinstallatinen utanför
museet hade inspiration från
”skogsträdgården”, ett sätt att
odla med naturen som modell
där olika växter samverkar
med varandra. Lasergraverade
teckningar och texter fyllde
odlingsbäddens sarg.

Malin Lobell
Till mina döttrar (fortsättning följer)
Man and Biosphere -Kristianstad Konsthall 2018, Hyllning- Ludvika KOnsthall 2019
“Jorden är ej skapad av människohänder. Men
människohänder har slagit under sig jorden.
Och dock låter jorden sig ej ägas. Om den missbrukas , lider den och upphör att ge” ur Fred
med jorden E Tamm och E Wägner 1940
Akvarellskiss av ”Trädan”, en matta föreställande jord som ligger i träda, av Maja Fjæstad,
Rackstadgruppen; bokuppslag: ”Kvinnor på
gränsen till genombrott” av Ulrika Knutsson,
2004; ”Fred med Jorden” av Elisabeth Tamm
och Elin Wägner, tillsammans med textutdrag
i form av citat. Sammanställt i samarbete med
Caroline Mårtensson till Kristianstad Konsthall.

En serie porträtt på kvinnor, både nutida
och historiska, vars gärningar kan knytas
till klimat och miljöfrågor. Från Elisabeth
Tamm, godsägare och rösträttskvinna till
nobelpristagaren Elinor Ostrom. Andra
som porträtteras är Vandana Shiva, Monica
Gagliano, Polly Higgins, Maria Greger, Petra
Wadström och Toby- Eva Sex , en karaktär i
Margret Atwoods roman Syndaflodens år.
Bilderna är gjorda som Antotype (en äldre
fotometod där olika växtemulsioner; maskros, gräs, spanskkörvel, trädgårdsmålla,
vallört exponeras i solen) samt med tecknade porträtt. Dessa är sedan tryckta som
gicleetryck på Canson BFk Rives 300gr
format 60x90 cm i en upplaga 1/10.

Malin Lobell
vandring som metod: vandring över vall och deponi och utflykt till havet .
del av man and biosphere -prekära situationer, Kristianstad Konsthall 2018
Vad händer när våren tystnar, vattnet stiger och jorden sjunker?
Man and biosphere – prekära situationer, var ett platsspecifikt och tvärvetenskapligt projekt som rörde sig mellan den
konstnärliga praktiken och den akademiska forskningen. Genom projektet ville vi lyfta fram och diskutera den komplexa klimatförändring vi står inför utifrån platsen Kristianstad och Vattenriket, delvis beläget under havsnivå. Projektet
var ett konstnärsdrivet initiativi samarbete med Kristianstads konsthall och utvecklades tillsammans med konstnärerna
Malin Lobell, Nilsmagnus Sköld, Terje Östling, och statsvetaren Johannes Stripple; och i dialog med Biosfärenheten och
Naturum Vattenriket i Kristianstad. Projektet bestod både i ett publikt program ute i landskapet och en en uppsamlande
utställning på Kristianstads Konsthall .
Som del av det publika programmet koordinerade jag tillsammans med Caroline Mårtensson Vandringarna. Genom
vandringen som form för konstnärlig metod för tvärvetenskapligt utbyte och fördjupande kunskap, problematiserades
frågor om Kristianstad i förhållande till ett förändrat klimat. Det antropocena perspektivet, människans svårigheter att se
bortom sin idévärld, genomlyste diskussionen. Turerna bestod av mikroföreläsningar och presentationer ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och konstnärliga presentationer och workshops. Inbjudna konstnärer, forskare, klimatexperter.
Inne på Konsthallen presenterades vandringarna som en video installation redigerad av Terje Östling

Malin Lobell
Från Bakperformance till Bakugn i Allas trädgård, KRP Kultur, eTt deltagarbaserat arbete
med boende på Kronoparken Kronoparken Karlstad 2018-2020.En del av Kulturrådets satsning
Kreativa Platser.

Mjöl +salt+vatten= Bröd från hela världen. En bakperformance koordinerad tillsammans med Eden Mengissteab 6 kvinnor
från olika kulturer bjöds in att med gemensamma grundingridienser baka sin kulturs bröd, som del i en i pågående förankringsarbete och undersökning kring vad som kan rymmas i en medborgarträdgård? För att vidare kommunicera händelsen
gjordes fönstren i den nedstängda fritidsgården till den “in och utvända Konsthallen” Ett citat från en av kvinnorna användes som titel för fotoutställningen. “ I use my hand, my heart, my brain” när jag bakar. Männen i området tar gärna över
i det offentliga rummet. Kvinnorna gillar att baka tillsammans. En Allas trädgård skulle få en multifunktionell bakugn som
nav. I september 2020 invigs bakugnen i Allas trädgård, med stöd från Boverket.

Malin Lobell
Rothamstedt Sample Archive- Världens äldsta jordarkiv ( del av Skin of the Earth)
Sedan 1843 har kontinuerligt prover från jord, frön, stjälkar och blad samlats in från Experimentalfälten i Harpenden,
Hertfordshire utanför London. Även gödselblandningar och rötslam har sparats. Idag finns här ett unikt arkiv som innehåller
över 300 000 prover från åkermark men också från äng och betesmark. Arkivet besöks av forskare från hela världen.
John Bennet Lawes startade den första konstgödselfabriken 1841. Redan på 1850 talet, alltså bara efter några års försök
kunde man konstatera att skörden ökade med tillförsel av kväve och fosfor, men man såg också att ökad kvävehalt tog bort
mångfalden. Under 1900talet utökades testfälten på Rothamstedt till att även testa olika ogräsmedel och insektsmedel mm.

Fotografi, video och intervju med Dr Andy MacDonald, ansvarig för
jordarkivet på Rothamstedt idag. Delar av materialet har visats på Kristianstad Konsthall 2018 och på Linköpings Konstahall Passagen 2019.
Besöket möjliggjordes med stöd från Helge Axon Johnsons stiftelse.

Malin Lobell
Cluster - edge forestgarden & The importance of being earthworm, Agrikultura, Malmö 2017
Agrikultura, en utställning med konstverk, installationer, måltider, performanceföreställningar, urbana interventioner och
händelser som ägde rum utomhus i Hyllie, Malmö 2017 Curators: Marek Walczak och Amanda McDonald Crowley. http://
agrikultura.triennal.se/sv/
Cluster is an edible forest edge made up of several layers of plant life that are blended into the surrounding forest co-designed by Mary Mattingly and Malin Lobell with support from Johanna and Esbjörn at Holma folkhögskola. Perforated forest
edges play an important role in the ecology of a place. A border with gaps can host other habitats, allowing for greater
interior biodiversity and protection from forest loss, while simultaneously being an entirely edible landscape. Healthy soil
makes a thriving forest edge.
The Importance of Being ties soil and compost and plants together showing the complexity.
The Cluster forestgarden is also an important part of a discussion if future parkplanning can involve foodparks and citizengardens that also favors biodiversity in the city.

