
Gökrop över vattnet ljuder i 

Tomelilla konsthall 
Som ett Gökrop över vattnet ljuder Leyun Wangs utställning som visas just 

nu på Tomelilla konsthall. 

Tomelilla • Publicerad tisdag 06:00 

Leyun Wang vill gärna att besökarna ska våga gå omkring i hennes installation på Tomelilla konsthall. ”Våra 

mänskliga rörelser lämnar spår och det vill jag att de ska få göra här i konsthallen också” säger Leyun. 

Utställningen Gökrop över vattnet visas till den 28 augusti. 

Under ett helt år har Leyun Wang arbetat inför utställningen på Tomelilla konsthall. 

Installationerna hon visar är skapade just för de specifika utställningsrummen. 

Vatten är ett tema hon återkommit till de senaste fem åren och som unika vattendroppar 

svävar hennes textilverk, växtfärgade och vikta med shiboriteknik. 



 

 



 

 



 
Installationen, och utställningen, bär namnet Gökrop över vattnet. 

– Göken ropar när det är dags att börja odla på våren med budskapet om att tiden är 

kort, här ropar göken på oss om att tiden är kort för att göra något åt klimatförändringen, 

beskriver Leyun som är född och uppvuxen i Kina men sedan trettio år bor och verkar i 

Stockholm. 

Det är på balkongen i Stockholm, och på vännens kolonilott, som hon har odlat indigon - 

att använda i växtfärgningen av tygerna som hon skapar sina konstverk av. 

– Jag odlar indigon själv för att kunna växtfärga helt utan kemikalier och få fram unika blåa 

nyanser, berättar Leyun som liknar växtfärgningsprocessen med havet. 

– Utan syre dör havet och utan syre gör även min färgningsprocess det. Omsorgen om 

indigobladen liknar den omsorg vi måste ta om havet. 

Leyun belyser gärna aktuella frågor i sina verk. En trappa ner i konsthallen kan kritik av det 

ofria samhället anas. Titeln på installationen ”En maskros avbryter fjärilens dröm” är 

hämtad från en haikudikt. 



– Alla har rätt till sina drömmar liksom maskrosen har rätt till sin utvecklingsmöjlighet, 

även om den av många betraktas som ett ogräs. 

På konsthallens nedre plan ställer även Michael Whelan, mottagaren av Sten Malmquists 

stipendium, ut i sommar. Michael har tack vare stipendiet kunnat vistas i Tomelilla från 

april till juni och har under sitt besök här inte bara arbetat med egna projekt, utan även 

genomfört workshops med Tomelillaborna. I utställningen på konsthallen visas både 

Michaels egna verk och verk som kommit till under workshopparna.
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