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Modell av Ebba-sohlins ena skulptur av tvi i "feelincs are fads". vertren kan snart kan ses vid Studenternas IP. då i full skala. Denna ska bli fyra meter hög.

I Studenternas IP
� får "rörelsekonst"
!

Frida Braxell
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- Hon vann P4:s
talangtävling

MUSIK
Frida Braxell tog hem fi.
nalen i talangtävlingen P4
Nästa Uppland med mins
ta möjliga marginal.
På onsdagseftennidda
gen avgjordes tävlingen
på Gottsunda Dans & Tea
ter. Frida Braxells bidrag
"Jag skall bara älska dig en
liten stund" fick samma
totalpoäng som HelinAro
med låten "Do or Die". I
det läget avgör publikens
röstar, och där visade sig
Frida Braxell ha lyckats
bäst. Därmed går hon
vidare till nästa steg där
det gäller att få tillräckligt
stöd av riksjwyn. Bland
de 25 lokala vinnarna går
nämligen bara åtta vidare
till den slutgiltiga riksfi
nalen som avgörs i Linkö
ping 24 augusti.
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Konstnären Ebba Bohlin får uppdra
get att utfora konstnärlig gestaltning
på Stud�ntemas IP. Men också Sun
nersta, Ulleråker och Centralgaraget
ska forses med offentlig konst.
- N som Yflkll&III är roligt
är att beslutet om den konst
närliga utsmyckningen på
Studenternas har tagits.fram i
tätt samarbete med dem som
ska vistas på platsen, som fot
bollsklubbar och andra, säger
Linda· Eskilsson (MP), ordfö
rande i kulturnämnden.
- Jag är mest stolt över
medborgardialogen i beslut
om offentlig konst. Det är ro
ligt också att konsten kom-
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idrottsanläggningar Uppsa
la kommun. Kostnaden för
verken är 2, 5 miljoner kro
nor och ryms inom Uppsala
kommuns investeriiigsbud
get för offentlig konst.
Verken ska vara klara till
dess att nya Studenternas IP
återinvigs.
Flen Dffenlllp konstnärliga
utsmyckningar behandlades
på torsdagens kulturnämnd i
Uppsala. Lies-Marie Hoffman
har arbetat fram ett förslag
för Ulleråkersområdet med
skulpturer av avverkade och
återvunna träd från områ
det. I Sunnersta ska ungdo
mar och föreningar verksam
ma på platsen diskutera vida0
re vilka konstnärer som kan
komma ifråga för stadsdelen.

I samband med Centralgara
gets upprustning ska även ny
offentlig konst tas med i be
räkningen.
Vlda'e beslutade nämn
den om att Bondkyrko hem
bygdsförening får Uppsa
la kommuns kulturarvspris
2019. Detta för sitt arbete
med att bevara Stabby präst
gård i hortre Luthagen. "Tack
vare föreningen är Stabby
prästgård en mötesplats som
skapar en gemensam iden
titet och ett sammanhang
för kommunens invånare",
skrivs i motiveringen. Priset
är på 20 ooo kronor och över
räcks på Kulturnatten i sep
tember.
Susanne Sigroth�Lambe
susanne.sigroth-lambe@untse

Svenska _9ch japanska
möten i Osterbybruk
KONST

• I gårdagens tidning
(13/6) stod det fel i artikeln
om Kören Afros konsert
i Källparken på söndag.
Gästar gör Oskar Rang
stedt och Lennart Wastes
son, inte Queen Ifrica och
Steel Pulse. Queen Ifrica
är inte heller någon lokal
artist.

mer också att ha kopplingar
till fotboll och rörelse.
Konstnären Ebba Bohlins
skissförslag "Feelings are
facts" innehåller två skulp
turer. Bägge utgår ifrån rörel
se och titeln är hämtad från
koreografen Yvonne Rainers
självbiografi.
En större är tänkt ska pla
ceras i nordöstra hörnet av
Norra torget. en mindre ska
stå vid trappan på entretor-

get. Skulpturerna ska gjutas
1 infårgad betong med metal
linslag.
Böhlin beskriver själv den
större, fyra meter höga skulp
turen, soni en organism som
vältrar sig över en betongs
arg, som en parkourutövare.
Den mindre skulpturen, två
meter hög, beskriver även
den en rörelse, ·mer som en
flagga eller en fackla.
En sakkunniggrupp från
kulturförvaltningen
har
samrått med en grupp be
stående av stadsarkitekt,
stadsträdgårdsmästare, vd,
affärsutvecklare, projektle
dare, landskapsarkitekt från
Sportfastigheter AB, IK Siri
us, Dalkurd och IK Uppsala,
kommunens idrotts och fri.
tidschef och affärschef för
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Resande och möten lr
temat för en utstlllnincen
med svenska och japan
ska konstnlrer, "trossro
ads". Den visas I ÖSårtly
bruks herrgånlsområde
och Anchammaren under

sommaren.

- Det mesta, som är växtba
serade verk och måleri, finns
inomhus, i Anghammaren. I
parken finns ett stort verk
med virke från de han:µade
träden omkring, berättar Kaj
sa Haglund i den Upplands
baserade konstnärsgruppen
Trinus.
"Crossroads" är en fristå
ende fortsättning på ett ti-

oårigt samarbete mellan
�onstnärer från Sverige och
Japan. Kajsa Haglund berät
tar att hon och de övriga fem
medlemmarna i Trinus, An
ders Rönnlund, Sanne Sihm,
NarekAghajanyan. Katarina
Jönsson Norling och Johan
Fremling, ställde ut i Hokka
ido i Japan förra hösten.
-Vi hade ett uppdrag från
region Uppsala att hitta en ja
pansk konstnärsgrupp som
vi kunde sainarbeta med om
en utställning denna som
mar, säger hon.
Bland de japanska konstnä
rerna, Nobumichi Achi, Hi
roshi Kakizaki, Ikuo Watan
abe, Masako Suenaga, Mit-

''·1 parken finns
ett stort verk
med virke från de
hamlade träden
omkring.
sue Sugita och Shizuko Ono,
är fem från den nordliga ja
panska önHokkaido och ing
en av dem har varit i Sverige
förut. Dess sjätte medlem är
från Yokohama och hon har
ställt ut här tidigare.
Alla tolv konstnärerna bor
på det·nyrenoverade vand
rarhemmet vid Österbybruks
herrgård under installations-

Mitsue SUgitas installation på plats i A�hammaren.
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tiden. Under de tre veckor
som de japanska konstnä
rerna vistas i länet håller de
i workshops, artist talks och
bjuder in lokalt verksam
ma konstnärer till proces
sen med att bygga en del av
verken.
Lördag 15 juni är det ver-

nissage. Landshövdingen i
Uppsala län, Göran Enander,
invigningstalar. Det blir ock
� underhållning med tai
kotruinmor och nyckelhare
por.
Utställningen kan ses till
och med 25 augusti.
Susanne Sigroth-Lambe

