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BIOGRAFI 

Xavier Veilhan (bor och verkar i Paris) 

Xavier Veilhan (f. 1963) studerade vid L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs Paris och 

fortsatte sedan på Hochschule der Künste i Berlin under Georg Baselitz, varefter han återvände 

till Frankrike och studier vid Centre Pompidous Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques 

under Pontus Hultén. 

 

I slutet av 1980-talet började Veilhan arbeta på det som utvecklats till ett imponerande 

konstnärskap som sträcker sig från skulptur, måleri och installation till performance, film och 

fotografi. Han använder sig av ett modernistiskt formspråk med teman som rörelse, fart och 

offentliga rum i kombination med klassisk skulpturkonst och skapar verk som relaterar till den 

moderna tidens uppfinningar och uppfinnare i ett formellt konstnärligt uttryck som löser upp 

gränserna mellan industri och konst. 

 

Xavier Veilhan. Foto: Diane Arques
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Xavier Veilhan ser konsten som ett oundgängligt verktyg för att förstå historien, nutiden och 

framtiden. Han skapar utställningar i städer, trädgårdar och hus där han utmanar vårt sätt att se 

genom att konstruera rum där betraktaren blir aktör. Genom att integrera skulptur, scenografi, 

musik och levande figurer utvecklar han arbeten inom ett övergripande utställningssammanhang. 

Verkens samexistens i rummet genererar ett kontinuum av form, fixering och dynamik som 

omkodifierar rummet och, via en omfattande uppsättning tecken, uppmuntrar besökarna att 

ifrågasätta sin omgivning. 

 

Bland Veilhans mest uppmärksammade projekt märks: Veilhan Versailles vid Versailles slott och 

trädgårdar 2009; Architectones, en serie interventioner i sju viktiga modernistiska byggnader 

världen över mellan 2012 och 2014; Le Château de Rentilly, en fortsättning på hans 

arkitektoniska praktik, nygestaltning av fasaden i samarbete med arkitekterna Bona & Lemercier 

och scenografen  2014; samt filmerna Vent Moderne (La Villette de Paris) och Matching 

Numbers (3e Scène, Opéra National de Paris) 2015. 

 

Materialforskning åtföljs ofta av musikaliska samarbeten. Xavier Veilhan har samarbetat med 

konstnärsgruppen Air, musikern Sébastien Tellier, producenten Nigel Godrich och kompositören 

Elaine Radigue, för vilken han 2013 skapade performanceverket SYSTEMA OCCAM. 

 

Veilhan representerade Frankrike vid den 57:e Venedigbiennalen (maj-november 2017) där han 

förvandlade den nationella paviljongen till en inspelningsstudio för ljudexperiment, med Lionel 

Bovier och Christian Marclay som curatorer. Över 200 musiker besökte under sju månader hans 

Studio Venezia. 

 

Xavier Veilhans arbeten filtrerar ofta ut i det offentliga rummet i form av skulpturer i städer i 

Frankrike och internationellt. Stora permanenta arbeten har nyligen installerats i Lille (Romy, 

2019), Lausanne (La Crocodile, 2019, i samarbete med Olivier Mosset) och Tokyo (La Statue de 

Harajuku, 2020). 

 

Veilhans arbeten har presenterats på institutioner som Centre Georges Pompidou (Paris), Mamco 

(Genève), Phillips Collection (Washington), Mori Art Museum (Tokyo) och MAAT (Lissabon). 

 

Xavier Veilhan representeras av Andréhn-Schiptjenko (Stockholm, Paris), Perrotin (New York, 

Hongkong, Paris, Seoul, Tokyo, Shanghai), Nara Roesler (São Paulo, Rio de Janeiro, New York) 

och 313 Art Project (Seoul, Paris). 
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INTRODUKTION TILL VÅRBERGS JÄTTAR 

Konst i det offentliga rummet 

”Konst i det offentliga rummet är inte bara en avbildning av någonting - en metafor - utan också 

ett fysiskt föremål i högre grad än i ett museum eller ett galleri. Där befinner man sig i en 

kontrollerad miljö där konstföremålet är avskilt från en omgivning som är så neutral som möjligt. 

I utställningsrum kan man utveckla mer experimentella verk medan man i det offentliga rummet 

måste gå direkt till kärnan och göra någonting som är omedelbart förståeligt.” (Xavier Veilhan) 

 

Vårberg 

För Xavier Veilhan är den konstnärliga gestaltningen intressant som medel snarare än mål, som 

en möjlighet att förändra omgivningen där gestaltningen befinner sig. Utmaningen i Vårberg var 

den snabbt föränderliga miljön där förväntningar endast var antaganden. Tanken var att rikta in 

sig på konstverkets öppna och rörliga funktioner. Konstnärerna hoppas att skulpturerna ska bli en 

referenspunkt för olika typer av användningsområden, förutsedda eller inte. 

 

Avsikten med valet av verk för Pelousen och Stråkparken var alltså att skulpturerna inte endast 

skulle vara till för gående utan öppna för de flesta olika situationer. 

 

JÄTTARNA 

Pelousens jätte är 19 meter lång, 9 meter bred och 5 meter hög. Skulpturen föreställer en 

liggande skäggig jätte. Den ser dock inte skrämmande ut utan skulle kunna vara en uppförstorad 

version av en boende i Pelousen som vilar sig i gräset. Konstverket är uppbyggt av 85 stycken 

monteringsfärdiga stående block av blå betong med färgen pigmenterad i massan. Huvuddelen av 

blocken har en bas med diameter av 98,5 x 98,5 cm och varierande höjd. Dessa kubiska block 

leder tankarna till det digitala och kan påminna om voxlar i ett jättelikt Tetris-spel. 

 

Skulpturen har en kärna av grå betongpelare. På figurens bröst finns en plattform: en scen som 

uppmuntrar till aktivitet och kreativitet. 

 

Stråkparkens jätte är installerad mitt på en gräsplan i Stråkparken. En kvinnlig figur stiger upp ur 

marken. Hon stöder armarna mot gräset som om hon satt vid ett bord. Verket är 3 meter högt och 

precis som den andra figuren består skulpturen av monteringsfärdiga blå betongblock, fem 

stycken, men utan en inre kärna. Figuren är omgiven av en 30 cm bred ring av samma material. 

Den runda platån är täckt av gräs och i den inre delen växer blommor. Betongcirkeln, ett slags 

rockring, ger en antydan om rörelse och är gestaltad som en öppen scen. 

 

De facetterade betongblocken och kubiska formerna leder tankarna till ett pågående arbete, som 

utvecklas i takt med det föränderliga bostadsområdet. 

 

De två gigantiska figurerna är fullt tillgängliga för allmänheten. De kan användas som bänkar, 

bord, mötes- eller lekplatser: det uppstår interaktion mellan det gestaltade och den verkliga 

upplevelsen av platsen: två öar i en urban miljö. 
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FÄRGEN 

Xavier Veilhan valde att färglägga de horisontella och skulpterade formerna i himmelsblått som 

kontrasteras mot vinterns snö, vårens och sommarens gröna gräs och höstens dova färger. När 

ljuset ändras under dygnet och året så framträder nya former.  

 

MELLAN FIGURATION OCH ABSTRAKTION 

Gestaltningen i Xavier Veilhans arbeten kan betraktas som öppna förslag, mellan abstraktion och 

figuration, beroende på synvinkel. Här har konstnären valt att applicera fasettering på 

skulpturerna, en teknik han konsekvent använt i sin praktik. Avsikten med dessa variationer i 

utformningen är att förändra och utforska perceptionens gränser. Veilhan förklarar: ”Objekten jag 

skapar är visuella grepp snarare än mål i sig. Det är skillnaden mellan att titta på ett par glasögon 

och att titta på någonting genom ett par glasögon.” 

 

3D-SKANNINGSTEKNIKEN 

Med hjälp av 3D-skanningstekniken har Xavier Veilhan utvecklat skulpturala porträtt av nära 

vänner och offentliga personer. En 3D-skanner alstrar punktmoln som skapar en identisk digital 

avbildning av en person. Datafilen används sedan för att konstruera det fysiska objektet, ett 

porträtt som kan vara allt från realistiskt till abstrakt. 

 

När man närmar sig skulpturerna i Vårberg försvinner de mänskliga figurerna. För konstnärerna 

är det viktigt att produktions- och gestaltningselementen blir en del av landskapet och påminner 

om exempelvis klippor. Tanken har en tydlig referenspunkt i Mount Rushmore med sin gradvisa 

utveckling från en naturlig miljö till en avbildning av fyra presidenter. 

 

Vårbergs jättar kan också betraktas som en tidsmarkör. Den omgivande miljön kommer att 

förändras och det vore intressant att under ett antal år dokumentera processen med hjälp av 

fotografier tagna från samma plats. Skulpturerna kommer förhoppningsvis att bli en fixpunkt runt 

vilken allting förändras. Precis som ett planetsystem kommer konstverken att förbli likadana men 

ständigt betraktas på olika sätt. 

 

Platsen i Vårberg utgör en harmonisk blandning av byggd och naturlig miljö. Xaviers avsikt med 

skulpturerna är att de ska fungera som platser som inte definieras av fysisk kategorisering utan 

livar upp området och som kan användas av alla. 

 

Projekt, och i synnerhet sådana i det offentliga rummet, betraktas som framgångsrika när verket i 

fråga blir så självständigt att det inte bara överlever dess skapare utan också de historiska och 

kulturella förändringarna. 
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LANDSKAPSDESIGN 

Konstnären insisterade på att utrymma och organisera området för att få tillgång till så mycket yta 

som möjligt. Han ansåg att det var viktigt att anpassa verket till det föränderliga landskapet och 

inte bara skapa någonting fixerat i tiden, som en stor staty. Därför utvecklade han ett verk som 

också är en aktivitetsplats med platåer och passager. 

 

Precis som det mesta av naturen som omger oss är grönområdet i Vårberg format av en 

människohand. Det implicerar inte nödvändigtvis en konfrontation mellan natur och konstruktion 

utan snarare ett möte mellan gestaltningens funktion och dess användning. Gränsen mellan det 

konstgjorda och det naturliga är ofta teoretisk. 

 

De fasetterade betongblocken och kubiska formerna leder tankarna till ett pågående arbete, som 

utvecklas i takt med det föränderliga bostadsområdet. Arbetet med det omgivande landskapet 

åtföljer denna tanke medan gräset och blommorna växer och vissnar… 

 

Under förarbetet undersökte konstnärerna lekplatser, minigolfbanor och andra mer eller mindre 

obebodda naturområden. Men till skillnad mot t.ex. en golfbana syftar konstnärernas intervention 

till att lämna plats för utveckling och respektera de befintliga strukturerna, som stigar och 

kälkbackar. Det var viktigt att bevara dessa intakt. Visuellt sett var det inte tänkt att man skulle 

skapa någon form av torn utan snarare vara följsam mot det existerande landskapet. 

 

FORSKNING OCH INSPIRATION 

Platsens historia och förhistoria, forskningsrön om hur folk uppfattar området, bilden av 

bostadsområdet i relation till resten av staden var några av de ämnen som utforskades i första 

fasen av arbetet för att projicera verket på dess framtida område: både som ett enkelt och omöjligt 

uppdrag, eftersom mycket av denna framtidsvision endast är en möjlig utgång bland andra. 

 

TACK 

Xavier Veilhan är mycket tacksam över att ha fått möjligheten att bidra till detta ambitiösa 

projekt. De ser det som ett starkt tecken på en stads önskan om att inte bara bygga trafikleder och 

kommersiella byggnader eller bostadshus. Han hoppas att denna konstnärliga dimension 

uppmuntrar de boende att identifiera sig med och vara stolt över platsen där de bor. 

 

”Om det finns konst betyder det att man tagit hand om allt det andra.” (Xavier Veilhan) 

 


