Elektrifierad konst i Kävlinge 2022
Tema: Växtkraft
14 elskåp placerade mellan Stationen och
Kvarngatan
via Mårtensgatan och vid Unionstorget.
13 konstnärer från Konstforum i Kävlinge är
representerade med var sitt verk:
Anita Persson, Lilly Nordblad,
Gunilla Thellmark, Marianne Thonäng,
Christian Frost, Ann-Christine Jönsson,
Hellen Larsson, Essie Friman,
Mollie Ogard, Jan-Åke Kristoffersson,
Filip Russell, Jakob Termén och
Peter Winberg.
Vid stationen finns ett informationsskåp med
en karta över alla skåpens placering.
En röd linje finns med i alla konstverk. Den
symboliserar en elsladd som binder samman
elskåpen.
Avtal har tecknats mellan Kävlinge kommun, Skånska Energi och Konstforum i Kävlinge.
Projektet finansierades med bidrag från Kävlinge kommun och Sparbanksstiftelsen Finn.

Projektet startade hösten 2021 då Christian Frost kontaktade den ideella föreningen
Konstforum i Kävlinge som består av konstnärer och konsthantverkare i Kävlingebygden.
12 konstnärer som sedan blev 13 anmälde sitt intresse.
Till ansvariga för projektet utsågs Christian Frost och Ann-Christine Jönsson båda
medlemmar i Konstforum.
Arbetet inleddes med planeringsmöten med Kävlinge kommun och Skånska energi och
detta mynnade ut i ett avtal mellan parterna.
Temat Växtkraft valdes då Kävlinge kommun växer och utvecklas med stor kraft.
Konstverken ska symbolisera den energi och växtkraft som på olika sätt finns i vår
närmiljö.
Konstforum sökte under våren 2022 bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn för
delfinansiering av projektet.
En arbetsgrupp med alla konstnärer bildades och under våren har gruppen träffats tre
gånger.
Varje konstnär har tagit fram en skiss på sitt motiv. De har också skrivit ner sina tankar om
hur motivet symboliserar temat Växtkraft.
Materialet har sammanställts och även presenterats för berörda fastighetsägare.

Arbetsgruppen har diskuterat och tagit fram praktiska detaljer för rengöring, målning och
foliering av skåpen. Skånska energi har förberett skåpen och Kävlinge kommun har
grundtvättat och klotterskyddat.

Konstnärerna har slipat, rengjort och grundmålat skåpen med en primer för metall
utomhus.

Motiven har målats med en akrylatfärg för målning på metall utomhus.
Även pennor med akrylbaserad färg har använts.
Motiven har därefter lackats.
Det praktiska arbetet påbörjades efter midsommarhelgen och pågick fram till mitten
av augusti 2022.
8 konstnärer valde att måla direkt på skåpen.
5 konstnärer valde att fotografera sitt konstverk som sedan har folierats på elskåpet.

Projektet har uppmärksammats i press, radio och via Kävlinge kommun.

Radio P4 Malmöhus var på plats den 18/7 och
gjorde en direktsänd intervju.
http://p4dela.sverigesradio.se/?id=29079
https://sverigesradio.se/artikel/8091224

Skånska Dagbladet
https://www.skd.se/2022-07-09/byborna-positiva-till-elskapskonsten-finare-sahar
Sydsvenskan
https://www.sydsvenskan.se/2022-07-20/elektrifierad-konst-ska-bidra-till-ett-tryggare-ochsnyggare-kavlinge
Kävlinge kommun
https://www.mynewsdesk.com/se/kavlinge/news/nu-utsmyckas-elskaapen-i-kaevlingecentrum-451242?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=current_n
ews
Skånska Energi

https://www.skanska-energi.se/mynewsdesk/#/blog_posts/gaa-elskaaps-konstrundan-ikaevlinge-109998

Elskåpsrundan invigdes den 2 september 2022 av Johan Douglies och Heidi Viman från
Kävlinge kommun.

Konstnärerna presenterade sina verk och tankar kring motivet. Allmänheten var inbjuden.

Information och guidning till elskåpskonsten finnas nu på kommunens hemsida och
konstkartor. Där kan man ta del av konstnärernas tankar kring växtkraft kopplat till motivet.
Hemsidan
https://www.kavlinge.se/uppleva-och-gora/kultur/konst-i-kavlinge-kommun/elektrifieradkonst-i-kavlinge
På varje elskåp finns en QR-kod som kan scannas.

Digital konstkarta
https://kartportal.se/portal/apps/webappviewer/index.html?
id=79713642b9ce4bf4be4a61df93316f9d
Konstkartan i tryckt format kan hämtas på kommunhuset och biblioteken i kommunen.
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