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Det andra konstverket i Växjö art site, Spegelbollen, landade med ett plask
i sjön i torsdags. Samtidigt presenterar årets tre konstnärer sina förslag
till etapp 3 i konststråket runt Växjösjön.
22 – 29 maj får man rösta på det verk man önskar
får ta plats bredvid Monica Goras Durus och Mollis
och Inges Idées Spegelboll. Man kan rösta på
kommunens hemsida, konsthallen och
stadsbiblioteket. Med resultatet med sig fattar
Kulturnämnden beslut om vilket verk som ska
uppföras nästa år. Årets konstnärer har alla en
koppling till regionen och heter Annika Jarring,
Daniel Andersson och Anna-Karin Arvidsson.
Daniel Andersson beskriver sitt verk Ingenting han
hända oss nu så här: "20-30 lysande ficklampor av
brons på spridda platser kring Växjösjön, samt en
större installation med en samling ficklampor på en
specifik plats."
"En glasbro utförd i glas på socklar av granit,
placerad i mötet mellan lindalléerna vid Södra
esplanaden och Strandvägen." Så beskriver Annika
Jarring sitt förslag Cuprija –Cordate.
Tredje verket i omröstningen är Anna-Karin
Arvidssons Drinking tree: "Min gestaltning är ett
stiliserat, silverblankt träd som växer upp ur en
brunn. På trädets stam sitter en kran som man
kan tappa vatten direkt ur, som man tappar sav",
skriver hon själv om konstverket.
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Daniel Andersson. Ingenting kan hända
oss nu. Foto: Daniel Andersson.

Annika Jarring. Cuprija - Cordate. Foto:
Pelle Wahlgren.
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Anna-Karin Arvidsson. Drinking Tree.
Foto: Anna-Karin Arvidsson.

Camilla Carnmo
Vad är det här?

Translate:

Blogga om den här artikeln

Twingly bloggsök

Om du kommenterar och länkar den här artikeln i din blogg, så kommer det inlägget att länkas till
härifrån.
Pinga din blogg hos Twingly för att vi skall kunna hitta den.
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