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Kulturkraft hyllades med vågen
En stor publik hyllade gatukonsten som bild och formgivar-ettor vid Duveholmsgymnasiet samt två inbjudna konstnärer skapat med vågen när projektet ”Växtkraft” invigdes 
i Fjärilsparken i lördags. Gatukonsten finns i fem olika parkmiljöer och går att se fram till den 8 maj. Den 29 maj blir det sedan vernissage då den visas igen i Lokstallarna.
 Bilder: Urban Århammar

Växtkraft är temat för årets gatukonstprojekt i Katrineholm som invigdes av samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt i lördags. 
I projektet har tre grupper bild och formgivningselever vid Duveholmsgymnasiet samt två inbjudna sörmländska konstnärer 
skapat verk för varsin del av olika parker. Efter själva invigningsceremonin i Fjärilsparken gick en stor publik med runt på en 
vandring för att se alla verken och höra elevernas och konstnärernas egna beskrivningar av vad som ligger bakom respektive 
parkinstallation. Dessa presentationer gav tydliga bevis på att ”Växtkraft” inte bara är en fräsch färgklick i staden, utan att det 
finns mycket väl genomtänkta idéer bakom samtliga delar i projektet.

Kommunens sam-
hällsbyggnadschef 
Lars Hågbrandt 
(ovan till vänster) 
invigde ”Växtkraft” 
i Fjärilsparken där 
Linda Jonsson, Anna 
Carlsson och Emilié 
Lund (ovan till höger)
skapat installationen 
”Du är”.
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Matilda Gustafsson och utbytesstudenterna Alexie Stevens och Kathy Lynch har 
utgått från sagan om ”Snövit” när de skapat sitt verk i en undanskymd del av Stads-
parken.

Emelie Andersson och 
Elin Dahlström har gjort 
verket ”Grönt nätverk” 
som är en färgklick i 
centrala Katrineholm. 
Carina Marklund (ovan 
till höger har gjort en 
rad celler i parken vid 
stationen. Lena Appel 
(till höger) har funderat 
kring vad som ger oss 
växtkraft utanför stads-
huset Gröna kulle. 
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