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Barnen tar över Earth Speakr – ett 
interaktivt konstverk framtaget av 
Olafur Eliasson 
Earth Speakr är ett nytt interaktivt konstverk skapat av konstnären 
Olafur Eliasson och som lyfter fram barnens syn på framtiden för vår 
planet. Konstverket låter även beslutsfattare, entrepenörer och globala 
ledare lyssna på vad barnen har att säga. 

Stockholm, 1 Juli 2020 – Idag lanseras Earth Speakr – ett iniativ som bjuder in barn över hela Europa att 

tillsammans göra sina röster hörda för att rädda vår planet. Earth Speakr – som bland annat består av en app, en 

webbplats och fysiska installationer – utgör den centrala komponenten i kulturprogrammet för det tyska 

ordförandeskapet i EU:s ministerråd och har startats av den isländsk-danska konstnären Olafur Eliasson. 

Konstverket finansieras av det tyska utrikesdepartementet och är framtaget i samarbete med Goethe-Institutet. 

Målet med Earth Speakr är att det ska främja samarbete och reflektion mellan människor i alla åldrar och lyfta 

frågor kring klimatförändringar och planetens framtid. Earth Speakr är helt kostnadsfritt. 

 
Barn gör sin röst hörd för planeten 

Under de kommande sex månaderna kan alla ladda ned Earth Speakr-appen och börja att animera sin miljö med 

hjälp av lekfull och interaktiv teknik. Barn och ungdomar under 18 år kan att ge sin röst till vad som helst, exempelvis 

ett träd, ett bananskal, himlen eller en gata. Deras kreativa meddelanden delas på www.earthspeakr.art och visas 

i Earth Speakr-appen via Augmented Reality (AR). 

– Earth Speakr är ett kollektivt konstverk som låter barnen vara konstnärer. Konstverket består av deras tankar,  

visioner, bekymmer och hopp. Det som skapas kan vara lekfullt, allvarligt eller poetiskt. Det finns inga rätt eller fel, 

och det är enkelt för alla att delta. Earth Speakr bjuder in barn att tala från sitt hjärta och för att delta i att forma vår 

värld och hur vår planet ska se ut idag och i framtiden , säger Olafur Eliasson. 

– Barn förväntas vanligtvis vara uppmärksamma i skolan och följa regler. Nu är det vår tur som vuxna att lyssna 

på vad de har att säga. I Earth Speakr ger Olafur Eliasson barn en unik möjlighet att på ett kreativt och 

tankeväckande sätt komma med idéer som har potential att gynna oss framöver. För vår gemensamma framtids 

skull bör vi lyssna noggrant på vad de har att säga, säger Heiko Maas, Tysklands utrikesminister. 

För att kunna inkludera så många människor som möjligt utvecklade Olafur Eliasson och hans studio ett 

huvudsakligen digitalt konstverk. Bakom projektet finns ett omfattande team bestående av forskare, specialister 

och barn.  

Earth Speakr är tillgänglig på samtliga 24 officiella språk i EU och kan användas över hela världen. Dessutom 

samarbetar projektet med ett växande nätverk av museer, bibliotek och utbildningsinstitutioner, däribland Goethe-

Institutet, för att konstverket ska kunna delas där det är möjligt i tider för social distansering. 

 
 
 
 
 

http://www.earthspeakr.art/


Vuxna lyssnar på framtiden 

En stor del i Earth Speakr består av att dagens beslutsfattare och globala ledare får möjlighet att lyssna på barnens 

berättelser. På www.earthspeakr.art visar vuxna att barnens meddelanden hörs genom att skapa så kallade Loud 

Speakrs, samlingar av AR-meddelanden. Loud Speakrs placeras ut var som helst på en virtuell karta – på offentliga 

torg, parker, ovanför politiska byggnader – för att uppmuntra andra att lyssna. Earth Speakr-meddelanden 

streamas också i Justus Lipsius-byggnaden i Bryssel, i Europa-byggnaden vid Europaparlamentet i Bryssel och 

Strasbourg, och i Berlin vid ”Lichthof”, den federala utrikesbyrån. 

– Livet på jorden är en samexistens av människor, djur, växter och ekosystem. Vi måste acceptera denna 

samexistens och sedan vidta rätt åtgärder för att vårda den. I dagens debatt om klimatpolitiken är det avgörande 

att nästa generations röster hörs högt och tydligt, eftersom det är den generationen som kommer att leva i den 

framtid som vi för närvarande formar. Mitt konstverk Earth Speakr bjuder in barnen att göra sin röst hörd för 

klimatet, oavsett om det är med oro eller hopp. Vi  vuxna, beslutsfattare och politiker måste lyssna på barnens 

kreativa upplysningar och ta dem på allvar, säger Olafur Eliasson. 

Från och med 1 juli kommer barnens meddelanden att visas på Earth Speakrs virtuella karta, och Loud Speakrs 

kan ses i AR på utvalda platser över hela EU. För att ta reda på mer och delta i att skapa konstverk; ladda ner 

Earth Speakr-appen från Google Play eller App Store, besök webbplatsen på www.earthspeakr.art och gå med i 

diskussionen @earthspeakr på sociala medier. 

Är du redo att lyssna på framtiden? 

 

För redaktörer 
Se Olafur Eliasson gå igenom hans konstverk, Earth Speakr, på:  

https://www.youtube.com/watch?v=ufuqKULtml0&feature=youtu.be 

 

Bilder och videor 

För mer information och för att ladda ner pressbilder eller videor, besök: https://earthspeakr.art/sv/press-and-

media/ 

 

Engagera dig 

Barnen kan skapa Earth Speakr-meddelanden och bjuda in sina vänner att hjälpa till. Vuxna kan utforska Earth 

Speakr-meddelanden, skapa så kallade Loud Speakrs och dela med andra för att lyfta de ämnen som de tycker 

är mest relevanta. Olafur Eliasson hoppas att politiker kommer att lyfta upp exempel på Earth Speakr-meddelanden 

för att få barnen att känna sig sedda och hörda. Institutioner kan vara värd för ett evenemang och uppmuntra 

barnen att delta. På webbplatsen finns verktyg som hjälper dig att skapa engagerande aktiviteter för barn att 

utforska konstverket och för att inkludera Earth Speakr till befintliga program. 

Läs mer på https://earthspeakr.art/sv/get-involved 

 

Om Olafur Eliasson  

Den dansk-isländska konstnären Olafur Eliasson (f. 1967) arbetar med skulptur, målning, fotografi, film, installation 

och digitala medier. Hans konst drivs av hans intressen i uppfattning, rörelse, förkroppslig erfarenhet och 

självkänsla och gemenskap. Oegränsad till museets och galleriets begränsningar, engagerar hans praxis 

allmänheten genom arkitektoniska projekt, ingripanden i medborgerutrymme, konstutbildning, beslutsfattande och 

klimatåtgärder. Olafur Eliasson är internationellt känd för sina offentliga installationer som utmanar hur vi uppfattar 

och samskapar våra miljöer. 2003 gjorde han The weather project, en glödande inomhusssol höljd i dimma i Tate 

Moderns Turbinhall i London. År 2008 konstruerade Eliasson fyra expansiva konstgjorda vattenfall längs 

Manhattan och Brooklyn för New York City Waterfalls. Han har också utforskat konstens potential för att ta itu med 

klimatförändringarna: för Ice Watch förde han under block med fritt flytande glaciäris till Köpenhamn 2014, Paris 

2015 och London 2018. Förbipasserande kunde ta på fragment av den grönländska glaciärisen och bevittna dess 

bräcklighet när den försvann framför ögonen för dem. 2019 utsågs Eliasson till UNDP:s goodwillambassadör för 

klimatåtgärder och mål för hållbar utveckling. Studio Olafur Eliasson ligger i Berlin och består av ett stort team av 

hantverkare, arkitekter, arkivister, forskare, administratörer, kockar, konsthistoriker och specialiserade tekniker. 

www.olafureliasson.net 
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Om det tyska ordförandeskapet för EU:s ministerråd 2020 

För information, besök www.eu2020.de. 

 

Om Goethe-Institutet 

Goethe-Institutet är Tysklands kulturinstitut och är verksamt över hela världen. Med 157 institut i 98 länder främjar 

det studier av Tyskland utomlands, uppmuntrar till internationellt kulturutbyte och förmedlar en samtida bild av 

Tyskland. Genom partnerskap med institutioner på många andra platser har Goethe-Institutet cirka 1 000 

kontaktpunkter över hela världen. För mer information, besök www.goethe.de/EU2020 

 

 

 

 

Earth Speakr är ett konstverk av Olafur 
Eliasson. Det uppmanar barnen att tala 
upp för planeten och vuxna att lyssna 
på vad de har att säga. 
 
Earth Speakr-appen är tillgänglig på 
Google Play och App Store från och 
med den 1 juli 
 
Följ projektet på sociala medier: 
@earthspeakr 
#earthspeakr #listentothefuture 
www.earthspeakr.art 
 

 

Olafur Eliasson Earth Speakr 

Olafur Eliasson (f. 1967) är en 
bildkonstnär som arbetar med skulptur, 
målning, fotografering, film, installation 
och digitala medier. Hans studio är 
baserad i Berlin. 
 
www.olafureliasson.net 

För pressförfrågningar, vänligen kontakta: 
 
Namn: Anna Alvling 
 
Email: anna.alvling@bcw-global.com 
 
Project Manager 
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