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Konst och miljö i tänkvärd kombination 
Plastic witness är ett konst- och miljöprojekt som utforskar 
och synliggör plast och plastanvändning. Det handlar om 
vanliga saker som vi använder. Det handlar om ett 
vardagligt material som kan vara bra, eller enormt skadligt. 
Det beror på var det är och hur det används. 

Hur, när och till vad använder vi plast? När blir plastgrejen 
ett skräp?Vad kan vi göra med det då? Hur omvandlar vi 
ett skräp till en resurs? En resurs som kan bli något annat. 

Plastic Witness vill få oss att få syn på vad vi gör. Och få 
syn på vad vi kan göra. Plast är både ett bra och ett dåligt 
material. Det handlar om vad vi gör med det. 
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Visning av 
utställning 

I samband med att 
utställningen invigs ingår en 
visning av utställningen och en 
introduktion om tankarna 
bakom projektet. Syftet är att vi 
ska reflektera över 
hållbarhetsfrågor och miljö. 

Skolprogram 

Till utställningen kan man köpa 
till skolprogram, 
lärarfortbildning och vi bifogar 
lärarhandledningar. De 
pedagogiska programmen är 
kopplade till biologi och natur 
och samhälle och är 
förankrade i kunskapsmålen. 

Kreativ workshop 

Till utställningen erbjuds också 
kreativa workshops som passar 
bra att ha som offentliga 
program. Dessa workshops 
kan anpassas till olika åldrar 
och utformas i dialog med 
beställaren. Vi har gjort dessa i 
en mängd olika former.Bland 
annat mandalas, skapade av 
material från platsen. 

PLASTIC WITNESS 
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Utställning Plastic Witness innehåller den fiktiv flora, 
Polymerogamer. I denna nya växtdivision finns i dagsläget 
ett 30-tal arter. Dessa är samlade i en artkarta. De finns 
också i fysisk form, de är namngivna och beskriva i Linnés 
anda med folklig namn och med ”vetenskapliga namn”. 
Alla är också beskrivna. Somliga arter presenteras med 
fotografier. Utställningen innehåller dessutom ytterligare 
några objekt på temat plast och plastanvändning.  

Utställningen Plastic witness är skapad av konstnären Nina 
Romanus och hade sin premiär 2019. 

Utställningens innehåll 
- Föremål placeras på podier mitt i rummet 
- Föremål som hängs på väggen 
- Fotografier, storlek 50 x 70 
- Om lämpligt- föremål som hängs från tak 
- Om lämpligt föremål på golv 
Antal av respektive sort beror på tillgängligt utrymme 
Utställningen passar i bibliotek, kulturhus och liknande. 

Kostnad 
Beroende på hur stor del av utställningen som önskas och 
vad man köper till så kan priset anpassas. För de som 
verkar inom Västra Götalandsregionen så är utställningen 
del av kulturkatalogen och en kan söka arrangörsstöd.  
Om ni önskar beställa hela utställningen är kostaden  
25 000 kr för en fyra veckors period. Då tillkommer resa 
och logi enligt överenskommelse.  

Vill ni ha workshop och/ eller pedagogisk verksamhet 
tillkommer 15 000 dag plus resa och logi.Kontakta 
lisa@paronproduktion.se för att veta mer.
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Tidigare 
utställningsplatser  

Våren 2019 
Plastic witness på 
Västerhavsveckan  
Utställning på Göteborgs 
stadsbibliotek, Dr Fries torg 
Utställning på Lilla Samskolan, 
Göteborg 
Utställning på Tjörns Bibliotek, 
Skärhamn. 

Hösten  2019 
Workshop på slöjdtorsdag på 
Göteborgs Naturhistoriska 
museum 
Kulturnatta i Göteborg 

Våren 2021 
Ett hav av plast en flaskpost till 
framtiden- tillsammans med 
Ekocentrum 

Sommaren 2021 
Strandfynd- Vad vill vi hitta. Och 
inte. Björnholmen, Tjörn.  

8-9 nov 2021 konferensen 
Forum kulturarv - 
Kulturarvsakademin, Göteborgs 
universitet, Vasaparken
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