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#2 Seminarieparken
A community-based project about places in Gothenburg 
defined through audio stories and located with the use 
of GPS technologies.

Where is the secret garden?

How do we get there?

What do you like about the garden?

Where is the lilac bush?

Where is the dog topiary?

Are there any other places in the garden 
that you want me to see?

Var ligger den hemliga trädgården?

Hur kommer vi dit?

Vad tycker du om i trädgården?

Var är syrenbusken?

Var är stället för klippning av hundar?

Finns det fler platser i trädgården som du 
vill att jag ska se? 

where am i ?
where am

 i ?

Ett platsspecifikt projekt med Göteborg som utgångspunkt, 
definierat genom ljudberättelser och användandet av 
GPS teknologi."



Listening Sites : Tracking Stories

N 57˚ 41.549
E 011˚57.141

Andrea WOLLENSAK, Visual Artist
Brett TERRY, Sound Artist
Konstepidemin Pavillion #10 Satellite site 
Göteborg International Biennial 2007

#3 Linnégatan
A community-based project about places in Gothenburg 
defined through audio stories and located with the use 
of GPS technologies.

Location: Walk on Linnegatan from Linneplatsen (north 
side) to Prinsgatan intersection. 
Duration: about 10 minutes

We arrived to Gothenburg late in the afternoon. After getting into 
our house we ventured out to get some food. We walked down 
the hill to the intersection at Linneplatsan. I felt very disoriented, 
not just from the journey to Sweden but from the many sources 
of transportation here.  Bicycles passing in each direction, cars 
from all directions, people walking and pushing strollers. Trams 
and buses across the street.

A young woman was hit by a bus as she crossed the street. 

The sound of the impact was frightening. It is difficult to under-
stand how a body can make that kind of sound. We heard it and 
then turned to see what it was. There, the young woman was 
lying on the tram tracks just in front of the bus. 

Linnegatan reminds me a little bit of other cities. A bit of the 
Upper West Side in New York, a little bit of the Back Bay area in 
Boston. I like streets that feel like they have a start and an end, 
here linneplatsen is perhaps the start, the gateway to the park, 
where the world of the automobile begins again to assert itself. 
Jarntorget feels more like the people destination. The street is 
socially about watching the people who traverse it, while sitting 
in one of the bars or the cafes, on which ever side the sun is 
shining.

7 Eleven seems much cooler here than in the U.S. Maybe that’s 
because in the states you have to drive there, that makes it the 
destination, makes more it mundane. Here, it ‘s got music, a 
place to sit and drink coffee, it’s much cooler.

On our first visit, we were drawn to the Creperie on Linnegatan. 
Maybe it was a little bit of Paris transplanted, cheap eats – it 
could be just a snack, it could be in place of dinner. Near the 
bar scene yet not part of it.

Plats: En promenad längs Linnégatan från Linnéplatsen, 
den norra sidan, till Prinsgatans korsning. 
Tid: Ungefär 10 minuter.

Vi kom till Göteborg sent på eftermiddagen. Efter att ha landat 
i huset vi skulle bo i gick vi på måfå ut för att få tag i något att 
äta. Vi gick nerför kullen till Linnéplatsens korsning. Jag kände 
mig väldigt förvirrad, inte bara efter resan till Sverige utan av 
alla de olika fortskaffningsmedlen här. Cyklar passerade i båda 
riktningarna, bilar kom från alla håll, gående människor, många 
med barnvagnar. Spårvagnar och bussar på andra sidan gatan.

En ung kvinna blev överkörd av en buss då hon gick över gatan.
 
Ljudet från stöten var skrämmande. Det är svårt att förstå hur 
en kropp kan ge upphov till ett sådant ljud. Vi hörde det och 
vände oss om för att se vad det var. Där låg hon, den unga 
kvinnan, på spårvagnsspåren just framför bussen.

Linnégatan påminner mig lite grann om andra städer. En bit av 
den övre västra sidan i New York, en liten bit av Backbay 
området i Boston. Jag gillar gator som har en början och ett slut, 
här är Linnéplatsen kanske början, porten till och från parken, 
platsen där bilarna börjar göra sina anspråk. Järntorget känns 
mer som människornas plats. Linnégatans sociala liv präglas 
av att betitta människor som passerar, förankrad vid en av 
barerna eller caféerna på den sida gatan som solen just då 
skiner. 
 
Seven eleven verkar vara en behagligare plats här än i staterna. 
Kanske för att man i USA måste köra till Seven eleven, där är 
Seven eleven själva målet, vilket gör det hela vardagligare. 
Här har Seven eleven musik, en plats att sitta och dricka kaffe 
på, det är mycket koolare. 
 
Under vårt första besök blev vi körda till creperiet på Linnégatan. 
Kanske en liten bit Paris, transplanterad, billigt att äta, kanske 
bara en munsbit, kanske istället för middag. Nära barernas värld 
och ändå inte en del av den.

Ett platsspecifikt projekt med Göteborg som utgångspunkt, 
definierat genom ljudberättelser och användandet av 
GPS teknologi."
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#4 Slottsskogsparken
A community-based project about places in Gothenburg 
defined through audio stories and located with the use 
of GPS technologies.

Location: begin at the braid sculpture next to linneplatz 
and walk south to the open green spaces 
Duration: about 20 minutes

I’m at the north end of the park near to the braid sculpture and 
just below the natural history museum. Walk with me. I’m going 
to walk down the path to the open green space.

I notice many open visible markers here... Outdoor sculptures, 
trees that become focal points, and small bodies of water. I use 
these markers to help locate my position in the park.

I can see the natural history museum up on the hill. I enjoy the 
qualities of a museum like this. To look at the dioramas, the 
preserved animals, and the dusty old corners seldom seen — 
is to get lost in time. 

The exhibition “I Love You” was here during the summer. This 
exhibit seemed to me a commentary on a kind of openness 
about the body and a gently scientific look at human sexuality. 
It was interesting to see an exhibit more progressive than I 
would expect to see in America. 

It is hard not to notice the incredible number of strollers and 
pregnant women here. Pushing around my own stroller with 
our four year old, there is almost an invisible yet heartfelt fabric 
of support in the way people look and smile, give up seats for 
children, and move out of the way of strollers. Most American 
cities don’t provide any special treatment for children or families. 
I’m impressed with how well thought out everything is—right 
down to the stroller ramps on stairs and the special middle cars 
on trams.

I see many people enjoying picnics.  The park seems to be a 
popular destination for outings. The picnic place itself becomes 
secondary to the creation of a special kind of time, a time to be 
open, a time not to be elsewhere, not to be en route.

There are so many different parts to the park. The animals up on 
the hill, the bonfires, the concerts. There are secret places tucked 
away with a bench for resting and taking in a view.

Plats: Börja vid Linnéplatsen och promenera söderut 
mot gräsmattorna.
Tid: Cirka 20 minuter.

Jag befinner mig i norra änden av parken, nära den flätade 
skulpturen just nedanför Naturhistoriska Museet. Kom med 
mig; jag ska promenera mot stigen, ner, mot de öppna gröna 
gräsmattorna.

Jag lägger märke till öppet synliga markörer, flera stycken: 
utomhusskulpturer, träd som fångar ens fokus och små kroppar 
av vatten. Jag tar hjälp av dessa markörer för att bestämma min 
position i parken.

Jag kan se Naturhistoriska museet uppe på kullen – ett museum 
vars kvaliteter jag uppskattar. Att befinna sig bland dessa sam-
manställningar av föremål, bland de uppstoppade djuren och 
i de gamla, dammiga hörn som sällan beses –här står tiden still. 

Utställningen ”Jag älskar dig” fanns här i somras. För mig 
verkade utställningen vara en kommentar till en slags öppenhet 
kring kroppen och en mjukt vetenskaplig syn på människans 
sexualitet. Intressant att se en mer framåtsträvande utställning 
än jag kan förvänta mig att se i Amerika.

Det är svårt att undvika att se den otroliga mängd barnvagnar 
och gravida kvinnor som rör sig här. Själv skjuter jag min 
barnvagn framför mig med vår fyraåring i, och upplever ett 
nästan osynligt men i hjärtat kännbart stöd i sättet som 
människorna ser på mig och ler, erbjuder barnen sittplatser 
och gör vägen fri för barnvagnen. De flesta Amerikanska städer 
erbjuder ingen särskild hjälp för barn och familjer. Jag blir tagen 
av hur väl uttänkt allting är- \ända ner till trappans ramp för 
barnvagnar och den särskilda platsen för dem i mitten på 
spårvagnarna.

Jag ser många människor som njuter av en picknick. Parken 
verkar vara populär för utomhusaktiviteter. Picknick- en i sig 
tycks underordnad upprättandet av en särskild sorts tid, en tid 
att vara öppen, en tid att inte vara någon annanstans, att inte 
vara på språng. Parken har så många olika skepnader. Djuren 
uppe på kullen, eldarna, konserterna. Och så de hemliga 
platserna, undangömda, med en bänk för vila och för att möta 
det man ser. 

Ett platsspecifikt projekt med Göteborg som utgångspunkt, 
definierat genom ljudberättelser och användandet av 
GPS teknologi."
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#5 Haga
A community-based project about places in Gothenburg 
defined through audio stories and located with the use 
of GPS technologies.

Location: walk from one end of Haga Nygata to the other.
Duration: about 15 minutes

We were immediately struck by the scale of the Haga. 

All the buildings seem smaller. Walking down the cobble-
stone streets, I feel I’m in a different place — even the 
trams feel far away, they respect the boundaries. History is 
on display here: this place is the anti-Nordstan. The cobble-
stones on the streets assert the rights of the pedestrian 
to stroll, look, and listen.

As visitors, we can only wonder about the past here. What 
were the lives like of people who lived here years ago? To 
see buildings preserved so well is also to be reminded of 
the aesthetic component of history. Surely, things were not 
always so clean here. I think it was a living quarter of workers.

To me, it is interesting that these seemingly older streets 
exhibit a pure horizontal and vertical grid, crossing at right 
angles. Much of the city seems to have been planned in such 
an organized fashion, or perhaps rebuilt that way. 

This is another area of the city where the effects of shadow 
and light are dramatic and part of the fabric of living space. 
Some streets, late in the day, seem perpetually cast in faint 
shadow, with the sunlight relegated to the courtyards within.

It is interesting to observe how different parts of the city 
become social gathering places at different times of day, and 
attract different types of people. After visiting the Haga in the 
late afternoon on a sunny day and finding it quite crowded, 
it is surprising to see how quiet it is in the morning and in the 
later part of the evening.

There are, in the city, noticeable differences between places 
through which the trams pass and those areas away from 
them. It’s not just noise or excitement, the wires overhead 
and the tracks below.  I see the contrast between the public 
functional view of place to be passed through, and the 
private codes of daily life.

The Haga is easy to regard as a ‘destination’. I think part of 
that is a sense of community. Even if this is only a perception, 
the perception is the basis for the drive to connect, to reinforce 
the feeling of belonging to the city, to be reminded of the city 
itself, that lies underneath the daily ritual of comings and 
goings.

Plats: En promenad längs Haga Nygata.
Tid: Cirka 15 minuter.

Vi slogs genast av Hagas proportioner. Alla byggnader är små. 
När jag går nerför de stenbeklädda gatorna känner jag mig som 
om jag vore på en annorlunda plats - också spårvagnarna verkar 
vara långt borta, med respekt för denna egna värld. Här breder 
historia ut sig, denna plats är anti- Nordstan. 

Vägarnas gatstenar stärker gångtrafikanternas rätt att ströva, 
titta och lyssna. Som besökare undrar vi över det liv som 
passerat här. Hur såg livet ut för de människor som levde här för 
länge sedan? Att se byggnader så väl bevarade påminner oss 
också om historiens estetiska aspekter. Helt säkert var här inte 
alltid så rent då som nu. Jag tror att det då var ett levande kvarter 
med en arbetarbefolkning.

För mig är det intressant att dessa som det verkar gamla gator 
uppvisar ett horisontellt och vertikalt rutmönster med 
korsningar i räta vinklar. Mycket av staden tycks ha planerats på 
ett organiserat sätt, eller kanske byggts om så.

Det här är en annan del av staden där effekterna av skuggor och 
ljus är dramatiska och utgör en del av människornas livsrum. 
Sent på dagen tycks några gator för evigt kastade in i de dunkla 
skuggorna, medan solen hänvisats till gårdarna på insidan. 
 
Det är intressant att observera hur olika delar av staden blir 
social samlingsplats vid olika tidpunkter och attraherar olika 
typer av människor. Efter att ha besökt Haga en sen och solig 
eftermiddag då det var fullt av folk, blev jag förvånad att se hur 
tyst det är på mornarna och under senare delen av kvällen.

Det finns i staden märkbara skillnader mellan platser där 
spårvagnarna går och de platser där spårvagnarna inte är. Skill-
naden beror inte bara på ljudet och spänningen, spårvagns- 
ledningarna i luften och skenorna på marken. Jag ser kontrasten 
mellan den offentliga funktionen av en plats som man passerar 
och det dagliga livets privata koder.

Haga är lätt att betrakta som ett mål, en bestämmelse, en 
destination. Jag tror att en del av det beror på en känsla av 
gemenskap. Även om det bara är en känsla så är denna känsla 
grunden för behovet att sluta sig samman, att stärka känslan av 
att tillhöra staden, att bli påmind om staden själv. Och det är 
denna känsla som ligger bakom dessa dagliga ritualer av att 
komma och att gå.

Ett platsspecifikt projekt med Göteborg som utgångspunkt, 
definierat genom ljudberättelser och användandet av 
GPS teknologi."
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#6 Vrångö
A community-based project about places in Gothenburg 
defined through audio stories and located with the use 
of GPS technologies.

Location: Depart from Järntorget and take Tram #11 to 
Saltholmen, then transfer to the Vrångö ferry departing 
from Saltholmen docks
Duration: about 4 hours.

On our first visit last October, we were told that we should be 
sure and see the islands of the southern archipelago. 

We are allowed to be visitors but we are, in a sense, trespassing 
on the routines of island life. As foreigners, we are already a 
cultural other when we visit a Swedish island.

The extension of the urban transit system onto the islands 
seems very unique – the ease of visitation is built into the local 
transportation fabric. It never ceases to amaze us that we can 
be riding on a crowed tram, followed by a less crowded ferry, 
and then find ourselves walking alone on an island’s nature trail, 
having left the city only an hour before.

When I am here, I feel and see the quality of light, the character 
of the rocks, and the island’s relationship to the sea around it. 
This kind of ‘here’-ness feels increasingly rare. Most of the time, 
cultural and market forces erode the uniqueness and distinctive-
ness of place. It seems no longer strange to people to simultan-
eously be both physically local and virtually global.

There is an implied respect for the property of others, especially 
here on an island. Space is precious on an island. 

Sometimes, the barrenness and ruggedness of the rocks seem 
to offer a challenge: I dare you to build a house here. Yes, way 
out here, not near anything useful. To build on an island is to 
take up and yet respect this challenge. 

To make a bargain with time: give me more hours to reflect, to 
think, to live deliberately (as Thoreau said) – and I will accept 
the difficulties when I need something off the island.

Plats: Avresa från Järntorget, ta spårvagn 11 och byt 
till båten mot Vrångö.
Tid: 4 timmar.

Vid vår första resa hit i oktober förra året, sa man oss att vi inte 
fick missa att åka ut till öarna i den södra skärgården.

På öarna är vi besökare men i någon mening inkräktar vi på 
ölivets rutiner. Som utlänningar är vi redan mer kulturellt 
annorlunda när vi besöker den svenska ön.

Förlängningen av stadens kollektivtrafik ut till öarna verkar 
uniklättheten att besöka dem är inbyggd i det lokala trafiknätet. 
Vi upphör aldrig att förvånas över att vi kan åka en överfull 
spårvagn, följd av en något mindre överfylld båt för att landa 
ensamma på någon av öarnas promenadvägar, med staden 
bara en timme bakom oss. 

Här känner jag och ser ljusets kvaliteter, klippornas egenskaper 
och öns förhållande till havet runtomkring. Denna känsla av att 
vara helt närvarande, av att vara ”här”, tycks mig alltmer 
sällsynt. Ofta slipas platsens särprägel och egenheter bort av 
kulturella och ekonomiska krafter. Och människor tycks inte 
längre finna det egendomligt att vara fysiskt lokala men globala 
virtuellt.

Det finns en underförstådd respekt för andras egendom, särskilt 
här, på ön. På en ö är det dyrbart med utrymme.

Ibland tycks klippornas kärvhet och ofruktsamhet formulera en 
utmaning: Bygg ett hus här. Ja, långt här ute, långt bort från allt 
som du kommer att behöva. Att bygga på en ö är att anta och 
respektera denna utmaning.

Att köpslå med tiden: ge mig fler timmar att reflektera, att tänka, 
att leva i moget övervägande (som Thoreau sa) – och jag ska 
förlika mig med svårigheterna när jag behöver få tag i något som 
inte finns på ön.

Ett platsspecifikt projekt med Göteborg som utgångspunkt, 
definierat genom ljudberättelser och användandet av 
GPS teknologi."
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Mapping the
Konstepidemin

Place-based learning connects the students with the local
community by grounding learning in local phenomena and
lived experiences. This project introduces the student to
visual mapping, new technologies for locating place and 
recording spatial and multi-sensorial experiences.

 
1. Walk around the Konstepidemin. 
Become familiar with the location of the buildings and the 
walking paths.

2. Look at the buildings and think about how this facility was 
used as a hospital long ago.

3. Draw a map.
Include the buildings, the roads and walkways.

4. Take notes as you explore the area. 
Add them to your map.

5. Count your steps. 
Add them to your map.

6. Listen to the sounds you hear as you walk. 
Add these notes in words and images to your map.

7. Write a short story about a place (your choice).
This place can be anywhere at the Konstepidemin. 

8. Set a waypoint with a GPS reciever of the place you choose.
Add the longitude and latitude location to your map.

Your map, at the end of this project, will have many layers 
of information. It should express your experience of place 
through drawing, writings, position data, numbers, etc.

Share your map with your classmates and have someone take
a walk using your map to experience your view of place.

“Konstepidemin grundades 1987 av tre huvudsakliga skäl. 
Det första var att ateljésituationen för stadens konstnärer 
drastiskt försämrats i och med rivnings- och renoverings-
hysterin under 70-talets slut och 80-talets början. Hyrorna 
sköt i höjden - det gjorde däremot inte konstnärernas 
inkomster. Möjligheten att ha billiga arbetslokaler är och har 
alltid varit en grundläggande förutsättning för alla fria 
kulturutövare.

Det andra skälet var viljan att åstadkomma ett kulturellt 
centrum där konstnärer av skilda kategorier kunde vidga 
varandras vyer, dra nytta av varandras erfarenheter och hitta 
nya samarbetsformer.

Det tredje - och kanske tyngst vägande skälet - var att genom 
Konstepidemien skapa en kulturell påtryckningsgrupp, en 
grupp som kunde föra konstens talan gentemot politiska och 
ekonomiska beslutsfattare, vinna förståelse för konstens 
villkor samt föra ut konst till allmänheten.

När det gamla Epidemisjukhusets lokaler så "upptäcktes" av 
några konstnärer i Göteborg 1983 var det självklart att försöka 
lägga beslag på området och så småningom vann idén såväl 
kommunalt som statligt gehör.1987 flyttadede första 
konstnärerna in och började omforma området efter egna 
behov. En vision hade förverkligats - Göteborgs konstnärer 
hade fått ett eget kulturellt centrum. Konstepidemin drivs av 
en självständig grupp konstnärer. Verksamheten är till stora 
delar självfinansierad. Huvudinkomsten kommer från 
ateljéhyrorna. Vissa av Konstepidemins projekt uppbär 
ekonomiskt stöd av Göteborgs kommun. Konstepidemin ligger 
mitt i Göteborg och består av tio byggnader och en stor park. 
Den totala ateljéytan är drygt 4 000 kvadratmeter.

I slutet av maj varje år arrangerar Konstepidemin en Öppen 
dag då ateljéerna visas för allmänheten. Konstepidemin är 
inte enbart hemvist för målare. En av Konstepidemins 
grundtankar är just att överskrida gränsen mellan de de olika 
konstnärliga genrerna och möjliggöra ett samarbete över de 
traditionella skrågränserna inom den konstnärliga världen. 
Bland Konstepidemins dryga hundratalet verksamma 
kulturutövare finns alltså en mängd olika konstnärsgrupper 
representerade såsom scenografer, silversmeder, författare, 
keramiker, skulptörer, animatörer, textilkonstnärer, designers, 
filmare, fotografer, skådespelare, tecknare, översättare och 
bildkonstnärer.

Konstepidemin drivs av Föreningen Konstepidemin”.
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Crayon Rubbings:
local leaves and the
Dinosaur Sculpture

Talk about the qualities of touch to the
children. Ask them what things feel smooth, 
what feels bumpy, what feels cold or hot, wet 
or dry.

Have the children do rubbings of leaves and 
other natural objects that you bring into the 
classroom.

Bring various leaves to the classroom: ferns, 
oaks, maples. Lay the leaf face side up on a table. 
Cover the leaf with paper. Lightly rub the side of 
a crayon over the paper covering the leaf. Make 
sure to cover the entire area and around the leaf
so you can see the contrast of surfaces.

Introduce the dinosaur to the students. Talk about 
the dinosaur and how it might feel when looking 
at the photographs in the gallery.

Take the students to the dinosaur with paper and 
crayons and have them do a rubbing on the paper 
of the texture of the dinosaur.

take them back to the classroom and display the 
rubbings and talk about surface and image and 
how it represents the place/object. 

Ett platsspecifikt projekt med Göteborg som utgångspunkt, 
definierat genom ljudberättelser och användandet av 
GPS teknologi.

A project for pre-school children.
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