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Större väggmålning ska sätta Skeppsbron på kartan • ”Konstnären ska ges fullständig frihet”

Färgstarka muralmålningar kommer att smycka fasaden på Jordbruksverkets nya byggnad på Skeppsbron. Redan nästa vecka ska den
nederländska konstnären Nina Valkhoff påbörja gestaltningen.
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Nina Valkhoff har fått i uppdrag att genomföra tre väggmålningar på Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens nya huvudkontor i Jönköping. En större mulalmålning
planeras för fasaden och två mindre väggmålningar inne hos Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. 

Initiativet till den nya muralmålningen kom från Kristin Kallebo-Ydrén, projektchef för Skanska Sverige AB.

—Jag har inte arbetet med konst på det här sättet innan men hade en vision. Jag tycker verkligen att konst i det offentliga rummet skapar en intressantare stad och det
är jättekul att med den här muralen få knyta ihop vårt arbete med att bygga byggnaden, verksamheterna som verkar i den, platsens historia, staden Jönköping och
Småland, säger Kristina Kallebo-Ydrén. 

Redan på fredagen anländer konstnären Nina Valkhoff i Jönköping. Under helgen kommer hon att undersöka platsen och hitta lokal inspiration.

– Hon tycker att det är jätteroligt att komma till Sverige i och med att hon inte gjort något här tidigare, säger Lennart Alves, curator och projektledare från Tag som har
valt konstnär för uppdraget.

– Vi har följt henne under en längre tid, säger han.

Nästa vecka börjar arbetet med den nya väggmålningen på Jordbruksverkets fasad.

Bild: Jasmin de Freitas, Hanna Eklöf
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Lennart Alves har tidigare arbetat med uppdrag för väggmålningar i Nässjö och Halmstad.

– För oss är det väldigt viktigt att ge konstnären fullständig konstnärlig frihet. Då blir det mycket mer intressant, säger Lennart Alves.

Nederländska konstnären Nina Valkhoff arbetar ofta med djur- och naturmotiv. Foto: Privat
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Nina Valkhoff är en nederländsk konstnär baserad i Rotterdam. Hon är internationellt erkänd och hennes färgstarka väggmålningar, ofta med djur- och naturmotiv, syns
över hela världen. Hon har nyligen genomfört en målning på Irland och medverkat vid muralbiennalen i Padua. På fredagen kommer hon till Jönköping för att planera
de nya verken på Skeppsbron.

Myndigheternas hållbarhetsprofil passar Valkhoffs motivvärld. Frågor om hållbarhet har varit viktiga genom hela projektet, menar Kristin Kallebo-Ydrén.

– Skeppsbron är en helt ny stadsdel i centrala Jönköping med närhet till natur och vatten. Arbetet med hållbarhet är en fråga som vi brinner för. Hållbarhet vad det
gäller miljö men också den sociala hållbarheten.
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Valkhoff skapar väggmålningar med starka färger. Foto: Privat

Lennart Alves är tillsammans med Kristina Gernes curator och projektledare för muralmålningen.

Bild: Hanna Eklöf
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TV: De rustar upp Byarums hembygdsgård inför sommaren – slår upp portarna 1 juli

Gräset ska klippas, borden ställas ut, blommorna planteras och taken rensas. Det är mycket att göra inför öppnandet av Byarums
hembygdsgård. 
För att det överhuvudtaget ska vara möjligt förlitar sig hembygdsföreningen på sin tisdagsgrupp.
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