
TOMMA RUM PÅ VARMBADHUSET I VÄSTERVIK 

Från 18 juni - 19 augusti pågår konstprojektet Tomma Rum på 
Varmbadhuset i Västervik
 

Tomma Rum är en konstnärlig plattform för kulturellt och konstnärligt utbyte som varje sommar ar-
rangerar en vistelse på en mindre ort i Sverige. Tomma Rum handlar om att mötas och att skapa nya 
former av samarbeten mellan konstnärer, kulturutövare och lokalbefolkningen på orten som besöks.

I år besöker vi det småländska kustbandets hjärta, Västervik. En av de till ytan största kommunerna i 
södra Sverige och tillika en historiskt betydelsefull hamnstad. Idag mest känd för sin återkommande 
visfestival i juli, stödjer kommunen nu en annan bredd av kulturella uttryck genom att möjliggöra 
årets Tomma Rum.

Varmbadhuset, är årets arbets- och utställningslokal. Det har senast fungerat som stadens turistbyrå 
men har stått tomt i två år i väntan på en lämplig verksamhet. Dess centrala läge längs den pulser-
ande strandpromenaden bådar för en välbesökt upplaga av Tomma Rum, med stora möjligheter för 
aktiviteter och arrangemang. 
 
 



EN INTRODUKTION 

Tomma Rum har sedan 2003 arrangerat 15 sommarprojekt och ett höstprojekt på mindre orter i 
Sverige. Varje år kontaktar vi kommuner och föreningar om rum som vi kan verka i. I utbyte mot 
lokaler erbjuder vi konst, kultur och uppmärksamhet för specifika platser. Under åren har hundratals 
människor deltagit, bott och arbetat i en stor variation av rum, såsom; missionshus, fabriker, frisör-
salonger, slakterier, skolor, matbutiker, tipis med mera. 
 Tomma Rum fyller ett tomrum både platsmässigt och kulturpolitiskt. Mindre kommuner prioriterar 
alltför sällan kultur ekonomiskt, men har å andra sidan många oanvända lokaler. Att söka dessa i 
utbyte mot konst har visat sig vara både genomförbart och uppskattat. 
 Vi väljer inte deltagare, utan välkomnar alla som är intresserade av konst, kultur och orten som 
besöks. Konstnärer men även arkitekter, poeter, musiker, skribenter, fotografer och skådespelare av 
olika åldrar och nationaliteter deltar i Tomma Rum. Vi strävar efter att vara en horisontell organisa-
tion, och i den bemärkelsen är vi ett unikt residens. Tillsammans arrangerar vi utställningar, perfor-
mance, filminspelningar, offentliga samtal med mera. Verksamheten är ett alternativ för konstnärer 
att förenas och verka i ett sällsynt sammanhang oberoende av status, ålder och nationalitet, i rum där 
vi själva formar den konstnärliga processen.
 Det är viktigt för oss med en tillåtande atmosfär där svåra frågor kontinuerligt kan diskuteras och 
gestaltas, inte bara deltagarna emellan utan i dialog med den omedelbara omgivningen. Något som 
sällan erbjuds till vardags inom den traditionella kulturvärldens ofta begränsade sfär. 
 Ta gärna en titt på vår jubileumskatalog ”Tomma Rum finns i Sverige” för att få en inblick i våra 
aktiviteter.
 
Hur drivs Tomma Rum?
Tomma Rum är en konstnärsdriven ideell förening, som man blir medlem i när man deltar i projek-
tet. Varje höst påbörjar vi sökandet efter nästa sommars värd. Till arbetet hör att säkerställa finan-
siering, ta kontakt, föra dialog med och besöka de orter som erbjuder en plats. Vi har vissa praktiska 
önskemål gentemot vår värd såsom tillgång till cyklar, internet och kopiator. Det är även viktigt att 
boende och arbetslokal ligger nära varandra. För ett gott samarbete bör vi sist men inte minst vara 
överens med våra värdar om syftet med utbytet. Tillkännagivandet av årets vistelseort sker vanligtvis 
i mars och bokningen öppnar under senare delen av april.
 
Hur drivs Tomma Rum under sommaren?
Residensverksamheten pågår oftast mellan mitten av juni till mitten av augusti med ungefär 15 delt-
agare åt gången. Kortare projekt kan också förekomma. 
 För att fördela det praktiska arbetet under sommaren finns varje vecka en person som fungerar som 
kontaktperson, är generellt ansvarig och är en länk mellan deltagare, kommun och media. Allmän-
hetens nyfikenhet bemöts av de medverkande. 
 Det finns inga konstnärliga krav eller förväntningar på deltagarna - de är fria att forma sin egen tid. 
Tomma Rum är ett residens vi skapar tillsammans. Evenemang som exempelvis utställningar, film-
visningar och poesiuppläsningar initieras av deltagarna själva. Tillsammans hjälps vi åt med det som 
behöver göras för att residenset ska fungera. 

Tomma Rum som mötesplats
Tomma Rum är viktigt och unikt eftersom det skapar möten mellan verksamma från olika delar av 
kulturvärlden. Detta sker i en inkluderande miljö som leder till ett varierat kontaktnät, nya arbets-
metoder och nya tankesätt. Konsten blir ofta utåtriktad, inbjudande och interagerande och det 
uppstår även samarbeten och samtal mellan konstnärer och ortsbefolkningen. 
 Tomma Rums historia visar på flera exempel där projektet har inspirerat till fortsatta satsningar på 
kultur och resulterar än idag i nya konstprojekt på de besökta orterna. Exempelvis Maskinhuset i 
Grängesberg, Kulturresidens i Tranås eller de återkommande sommarprojekten i Gällivare.



 Vi ser fram emot att husera i Varmbadhuset och att där möjliggöra möten, samtal och konstnärliga 
upptäckter under sommaren 2018.

 
 

mail@tommarum.se  
http://tommarum.se
https://www.facebook.com/tommarum.sweden/
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