Upptäck mer konst!
www.katrineholm.se/offentligkonst
www.facebook.se/offentligkonst
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Konstkarta för barn
Offentlig konst i Katrineholm
1

Tre strutsar - i väntan på
Konstnär: Pär Gunnar Thelander

Quiz - Vilket svar är rätt?
Hur många tår har en struts på sin fot?
1. Två
X. Tre
2. Fem

I Järnvägsparken står tre strutsar och spanar.
Vem väntar de på? På nederkanten av skulpturen
finns det en liten insekt, hittar du den?
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Big blue
Konstnär: Linda Bäckström

Vad heter hästens barn?
1. Kalv
X. Föl
2. Killing

Big blue är en häst med samma färg som himlen.
Blå är en färg som ofta beskriver frihet. Hästen
stegrar sig och kanske är den på väg med ett
språng? Skulpturen är först gjord i fogskum och
sedan gjuten i aluminium, den ser mjuk ut men
är hård.

Glowing home
Konstnär: Tina Frausin

De tre skulpturerna i Sveaparken heter
Lusthuset, Tornet och Stugan, tillsammans är
namnet Glowing home. Skulpturernas färger
och former är från olika hus och byggnader
från Katrineholm. När det blir mörkt lyser det
inifrån skulpturerna. Konstverken är gjorda i
aluminiumplåt och polykarbonat.
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Tummen
Konstnär: Axel Nordell

I Sveaparken vid Kullbergska sjukhuset finns
konstverket Tummen. Den röda skulpturen ser
ut som en rutschkana på ena sidan och många
barn brukar leka där. Tummen är skapad i
glasfiberlaminat.
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Hemljus
Konstnär: Mikael Richter och Karen Froede

I Vasaparken finns konstverket Hemljus som
skapades i projektet Ljusare konst – tryggare
stad. Konstnärerna tycker att det tryggaste ljuset
finns i hemmet och vill att lampskärmarna ska ge
en känsla av hem. Kanske har du sett en liknande
lampa hemma hos någon?
Konstkarta 1 (2), version 1.

Vilken blomma är ett typiskt vårtecken?
1. Solros
X. Tussilago
2. Maskros
Rätt svar: Två, Föl, Körsbär, Tussilago
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Vilket bär innehåller en kärna?
1. Jordgubbe
X. Blåbär
2. Körsbär
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Det lilla är det stora
Konstnär: Niklas Mulari

Det lilla är det stora är ett konstverk i två
delar som står i rondellerna i Talltullen.
Körsbärsblomman och barnet som sträcker fram
en tulpan vill visa att blomman kan vara början
på något nytt. När man ger en blomma till någon
så blir man glad och känner sig välkommen.
Konstverken är gjorda i aluminium.
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Motorisk scenografi
Konstnär: Annika Oskarsson och Thomas
Nordström

De två vandrande husen kommer ut ur skogen på
sina långa ben. Två hus på promenad, men vart
är de på väg? Och bor det någon där? När det är
mörkt ute lyser det inifrån husen med ett varmt
ljus. De vandrande husen är gjorda av metall.

