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Jordbrobarnens historier blev konstverk
På valborgsmässoafton invigs det nya konstverket Juvelerna i Jordbro i Höglundaparken i Jordbro. Det är
gjort av Mette Björnberg och Richard Johansson tillsammans med 125 barn från årskurs fyra i Jordbro.
Skulpturen, i form av ett sex meter högt träd med 125 hängande siluetter i stål, bygger på barnens
berättelser om hur de kom till Jordbro.
- Namnet Juvelerna i Jordbro syftar på siluetterna i trädets krona, men främst på barnen
själva. Vi tror att de kommer att tycka om konstverket och att det kommer att sprida ljus
och glädje i parken, säger konstnärerna Mette Björnberg och Richard Johansson.
Kulturenheten i Haninge kommun, parkleken i Jordbro, och de två konstnärerna har drivit
det pedagogiska arbetet med de 125 barnen från tre skolor i Jordbro. Arbetet inleddes med
att barnen fick ta med sig vad de ville som de förknippade med historien om hur de kom
till Jordbro. Nu har de 125 siluetterna, som ska hänga på trädskulpturen, skurits ut i blankt
stål. De föreställer allt från gosedjur, bilar, leksaker, smycken, gevär och böcker.
Kulturenheten i Haninge kommun har inlett ett långsiktigt arbete i dialog med barn och
unga om den offentliga konsten. Fokus ligger på barnens behov och hur de upplever en
miljö som kreativ och lustfylld. Att få göra sin röst hörd, känna samhörighet och påverka är
frågor som kulturenheten vill lyfta.
- När jag blir stor vill jag visa mina barn något jag gjorde när jag var barn, sa en av eleverna
och det blev vägledande för hur konstprojektet har bedrivits.
Konstnärerna Mette Björnberg och Richard Johansson om verket:
- Siluetterna från alla barnen med sina erfarenheter från olika kulturer, laddar skulpturen
med energi och utstrålning. Det är som en silverskatt. En glittrande hyllning till
mångfalden.
Plats: Jordbro parklek i Höglundaparken, Sandstensvägen 110
Tid: Lördag 30 april kl 13.00
Program: Invigningstal av kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg
Musik och dans med lokala grupper som Jordbro United och Panetoz.
Pressbilder www.haninge.se/kultur under Press
Kontakt Elisabeth Åström, enhetschef, 070-270 80 59
BAKGRUND
Haninge kommuns övergripande mål med arbetet med gestaltningsprojekten är att konsten blir ett
självklart inslag i det offentliga rummet och bidrar till en stimulerande och hållbar samhällsmiljö.
Läs mer: www.haninge.se/kultur
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