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Skulpturstråk växer fram
Nu invigs ny skulptur av Carl-Gustaf Ekberg i Centralparken.
Carl-Gustaf Ekbergs
första bronsskulptur i
Centralparken stals för
drygt en månad sedan
och har inte återfunnits.
Nu är det dags att inviga konstnärens andra
verk i parken.
Skulpturen invigs i morgon, onsdag den 23 november, kl 14 i Centralparken.

Två konstprojekt håller just nu på
att etableras i de centrala delarna
av Täby. I Centralparken handlar
det om en serie bronsstatyer som
är tänkta att bilda ett skulpturstråk tvärs igenom parken. Samtliga är gjorda av Carl-Gustaf Ekberg.
Men även i Täbys nybyggda centrum ska det finnas konst. Här kan
konstnärer anmäla sitt intresse för
att smycka några utvalda platser
med fristående konstverk.
Allra först ut är skulpturstråket.

Redan denna
vecka är det
dags för bronsskulpturen
”Samspel” att
presenteras på
plats i Centralparken och efter en planerad
upprustning
av parken ska Carl-Gustaf Ekberg
den följas av
ytterligare sju skulpturer.
– Carl-Gustaf Ekberg tog kontakt med oss i kommunen och visade sina verk och föreslog att de
skulle bekostas av en finansiär
och placeras ut här, berättar Poa
Collins, stadsträdgårdsmästare i
Täby.
Sagt och gjort. Familjen af
Jochnick nappade på idén och ger
en donation på en miljon kronor
för detta.
– Det är mycket generöst och
det innebär att vi kan slutföra
skulpturstråket i ett slag i stället
för att köpa in en skulptur per år,
så som vi först hade tänkt.
Carl-Gustaf Ekberg hade en idé
om att någonstans skapa en medi-

tationsstig med 14 av hans skulpturer i en särskild ordning.
– Här blir det inte riktigt så
många och inte i den ordningsföljden men min tanke är ändå att
varje skulptur i sig ska ge positiva
impulser och inbjuda till meditation.
Skulpturerna är 70 centimeter
höga och att de står på socklar av
polerad svart diabas.
– Jag är verkligen väldigt glad
att det här har kommit till stånd.
Skulpturstråket beräknas stå
klart senast våren 2013 men utsmyckningen av nya Täby centrum kommer att ske vartefter
bygget är klart.
– Vi ska köpa in verk för 1,2 miljoner kronor, berättar landskapsarkitekten och projektledaren
Staffan Tapper.
Intresserade konstnärer har
fram till den 6 december på sig
för anmälan. Sedan kommer allmänheten att få rösta på sina favoriter.
l Eva Cloarec
eva.cloarec@mitti.se
tel 550 550 74

Imorgon, onsdag, avtäcks Carl-Gustaf Ekbergs skulptur ”Samspel” vid en
Foto: C-G Ekberg
ceremoni i Centralparken.

26 nov – 11 dec

Öppet lördagar och söndagar 12.00 – 17.00
Julmarknad
– huvudbyggnaden

Grafiken

SNART ÄR JULEN HÄR!

Tema: Jul salong

Vi har fyllt upp butiken med julsaker och
presentidéer. Välkommen in att inspireras!

Karbygrafikerna

Västra flygeln

Julmarknad
Täby Konsthantverkare

Lilla Galleriet
Miniutställning
med originalkonst
Täby Konstnärer och KRO Grupp 84

Julsalong Hönshuset
Underhållning i
Hönshuset
Lörd 26 nov kl 14
Brunnsoktetten
Sönd 27 nov kl 14
Brunnsoktetten
Lörd 3 dec kl 14
Täby Spelmansgille
Sönd 4 dec kl 14
Täbykören/Sofia Östling
Lörd 10 dec kl 14
Barnteater

FUNDERAR DU
PÅ NYTT BADRUM?
I vår nya badrumsutställning visar vi ett trettiotal
inspirerande badrumsmiljöer med badrumsmöbler,
duschar, badkar, tvättställ och wc-stolar från IDO.
Dessutom visar Oras hela sitt sortiment av blandare.
Önskar du beställa någon produkt hjälper vi dig
gärna med det genom någon av våra återförsäljare.

Välkommen till Svetsarvägen 8-10
i Solna (Business Park).

HOME ELEMENTS
Ungsform

199 KR

nu
(ord pris 419 KR)

NEW WAVE
Gourmettallrik

125 KR

nu
(ord pris 285 KR)

P-hus vid ICA Maxi.
T-bana & pendeltåg: Sundbyberg C.

Våra öppettider är:
Måndag-fredag: 10-18
Lördag: 10-15
För avvikelser: se www.ido.se

Gäller t.o.m 2/12 eller så långt lagret räcker

VILLEROY&BOCH FACTORY OUTLET

Täby Konstnärer,
KRO Grupp 84 och
Stiftelsen Karby Gård Konstcentrum

butiken för 2:a sortering och utgående sortiment
Chamottevägen 17, Gustavsberg, Tel: 08 - 57 03 94 74
Öppettider MÅN – FRE 10 – 18, LÖR - SÖN 11 – 16

Karby gård, Bergtorpsvägen, Täby Kyrkby · Telefon 08–510 115 48.
Följ uppdateringar på : www.karbygard.se och www.taby.se

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

Täby Konstnärer

