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Pressmeddelande

Här röstar invånarna fram spännande
ny konst
Vill du se hur konst och demokrati kan
förändra ett område? Välkommen till
Fisksätra!
Ett mönstersamhälle för demokrati och
offentlig konst tar form när Fisksätraborna snart
röstar fram vilka offentliga konstnärliga
gestaltningar som de vill se på fyra olika platser
i området – en bro, en tunnel, en fontän och
eventuellt en fasad.

Skissförslag på konstnärlig gestaltning av gångtunnel i Fisksätra, signerat
konstnärsduon Inka & Niclas.

Invigning och vernissage
Kultur från över 125 nationaliteter. I Fisksätra finns en
enorm kulturell kraft, berättelser från världens alla
hörn och ett brett spektrum av perspektiv som strålar
samman i ett nytt initiativ där direktdemokrati
och konst förändrar det offentliga rummet.
Dag: Tisdag 28 mars kl. 16–18
Visningsperiod: 28 mars–10 april
Plats: Fisksätra bibliotek tisdag 28 mars kl. 16.00–18.00
Filmregion Stockholm-Mälardalen/Smart Kreativ Stad,
Konsten att skapa stad/Nacka kommun och Stena
Fastigheter har bjudit in yrkesverksamma konstnärer samt
kreatörer från filmbranschen för att i nära dialog med de
boende i Fisksätra skapa konstnärliga gestaltningar i den
här delen av Nacka: en bro, en tunnel, en fontän och
kanske också en fasad.
För varje plats presenteras två olika skissförslag (totalt
åtta) som ställs ut på Fisksätra bibliotek mellan den 28
mars och 10 april 2017. Kommunen skickar ut röstkort till
samtliga invånare i Fisksätra och de förslag som får flest
röster kommer att uppföras. Kreatörerna för dialog med
människor på platsen under arbetet för att inkludera och
anpassa efter lokala behov och önskemål.
De konstnärliga gestaltningarna ska inbjuda till möten
och reflektion för boende och besökare i alla åldrar och
från olika kulturer. Gestaltningarna ska förhålla sig till
Fisksätras miljö och arkitektur och bidra till platsens
identitet på ett nytänkande sätt.
Initiativet bygger vidare på det arbete som Fisksätra
Mönsterarkiv sedan flera år bedrivit i Fisksätra, där
mönster används för att visualisera och gestalta minnen
och berättelser från Fisksätra.
Anette Mattsson, vd för Filmregion StockholmMälardalen som driver projektet Smart Kreativ Stad:

Mälardalen som driver projektet Smart Kreativ Stad:
– Det här är ett lysande exempel på hur kreatörer och
offentlig gestaltning kan vara en plattform för
demokratiskt medbestämmande. Här ser vi hur de
kreativa och kulturella näringarna är en resurs för en
hållbar stadsutveckling där invånarna är delaktiga. En
kreatörspool som ger kraft till "livet mellan husen"!
Katarina Fredrika, stadskreatör, som driver konceptet
Konsten att skapa stad i Nacka kommun:
– Möjligheten att påverka sin egen närmiljö och
konstnärliga uttryck är betydelsefulla för att människor
ska trivas. Jag hoppas att samspelet i Fisksätra, mellan
boende, kreatörer, kommun och fastighetsägare, ska
inspirera till goda möten och kvalitativa upplevelser.
PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm:
– Det finns en unik stolthet och en stor gemenskap bland
invånarna i Fisksätra. Att förgylla dessa platser med
modern konst och låta medborgarna bestämma
gestaltningarna känns som en självklar förlängning av den
dialog vi löpande har med våra hyresgäster och
civilsamhället i Fisksätra.

Här är förslagen som Fisksätraborna kan
rösta på
Fasad
Det första som möter besökaren som kommer in i
Fisksätra västerifrån är 12 hyreshus med emblematiska
fasader. I Katarina Löfströms förslag ”Fjäll – Fisksätra
Glamour” reflekterar tiotusentals blänkande paljetter på
fasaden solen och ger en känsla av vatten som rör sig
mot himlen. Det blir en sammansmältning av havet,
himlen och husen.
Cecilia Ömalms ljusverk har inspirerats av den vänlighet
och nyfikenhet hon mött hos Fisksätras invånare. I hennes
förslag ”Hello” ritas rummen som vetter mot fasaden upp
i ett alfabet av ljustrådar som kan hälsa på olika språk, ge
komplimanger och uppmuntrande ord.

Gångtunnel

Gångtunneln under
Saltsjöbanan/Fisksätravägen transformeras i
konstnärsduon Inka & Niclas gestaltning till en grotta.
När ni på morgonen går in i grottan kommer ni att gå
emot det energigivande ljuset av en soluppgång, även
de dagar då vädret är grått. När ni sedan kommer hem
går ni i grottan mot solnedgångens färgtoning.
Gatukonstnären Andreas Bloms/Kollektivet Livets
skissförslag heter ”Noorsken” och här kläs tunneln med
stenskivor med bilder från Fisksätras mönsterarkiv och
boende i området.

Fontän
Fontänen på Fisksätra torg ska rustas upp och få en ny
klädnad. Annika Oskarssons och Thomas Nordströms
förslag till platsen, ”Aqua vegetation”, hämtar sin
inspiration från Fisksätras närhet till natur, skog och
vatten.
Genom att sätta en heliostat (en spegel) på taket
mittemot kyrkan reflekterar scenograferna Susanne Rolf
och Lehna Edwall solljuset och låter det spridas över det
i skugga vilande torget och fontänen. Spegeln styrs av
solens gång under dygnets timmar och årets alla dagar.
Ur fontänens mittpelare av guldfärgad mässing strömmar
ett vattenfall. Öppningar gör att man kan kliva in och stå
inne i vattenflödet utan att bli blöt.

Gångbro
Gångbron över Fisksätravägen som förbinder
Saltsjöbanan med Fisksätra centrum ska också
gestaltas. Tina Frausin lämnar ett förslag som förändrar
brons materialitet – från hård till mjuk – genom att klä
den med garngrafitti.
Anders Örnberg i samarbete med Mikael Frithiof, Karl
Beckström och Erik Brattlöf vill skapa en ljusinstallation
och en lekskulptur med olika instrument och sångtrattar
för möjligheten till spontana och planerade
föreställningar.

Hämta presskit med bilder (zip)
Hämta pressmeddelande i PDF-format
Kontakta för mer information:
Geska Brecevic, projektledare Filmregion StockholmMälardalen/Smart Kreativ Stad,
070-990 37 55
Katarina Fredrika, stadskreatör, Konsten att skapa stad/
Nacka kommun, 0723-12 26 55
Presskontakt:
Jonas Feinberg, kommunikationschef Filmregion
Stockholm-Mälardalen, 070-349 24 10
Vi kan också ordna intervju med konstnärerna. Två av
konstnärerna – Inka Lindergård och Susannne Rolf – har
koppling till Fisksätra.
FISKSATRAVIBES
Smart kreativ stad
Konsten att skapa stad

Smart Kreativ Stad är ett projekt med fokus på rörlig bild, digitala
medier, innovation och stadsutveckling i Stockholmsregionen
2015–2020. Projektet drivs av Filmregion Stockholm–Mälardalen i
samarbete med medlemmar och partners inom ett brett spektrum
av branscher.
Filmregion Stockholm–Mälardalen är huvudstadsregionens
samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna
med fokus på film, TV och digitala medier.

Konsten att skapa stad: Nacka kommun har sedan 2013 arbetat
med Konsten att skapa stad, som handlar om medskapande, konst,
kultur och konstnärlig kompetens som resurser för ökad hållbarhet
och innovationskraft i stadsutvecklingen. Erfarenheterna är goda
och arbetet fortsätter. Samarbetet med Smart Kreativ Stad är en
del i den pågående expansionen.

Konstnärlig ledare
Geska Brecevic
geska.brecevic@frsm.se
CRM-ansvarig
Jeanette von Arnold
jeanette.vonarnold@frsm.se

Stadskreatör
Katarina Fredrika
katarina.fredrika@nacka.se
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