
Statypromenad 

Offentlig kost- klä/pryda statyer 

Under v. 34 har deltagare på Textilakademin på Värnamo Folkhögskola jobbat 
med att smycka några av Värnamos statyer. Projektet syftar till att 
uppmärksamma och synliggöra den offentliga konsten i Värnamo. Det skall 
också uppmuntra till samtal och tankar kring offentlig kost och dess betydelse.  

Resultatet av deltagarnas arbete kan beskådas från 7/9-17/9. För att inte missa 
någon dekorerad staty finns en karta med en rekommenderad slinga att gå. Här 
nedan följer deltagarnas egna tankar kring idén med deras staty- utsmyckning. 

 

  



1. Marknadsbilder 

Kasta pärlor åt svin.  

Bara sjuka grisar sitter ner, dödstrött, för det kostar på att roa sig kungligt. 

Vi har tagit uttrycket ”kasta pärlor åt svin” och vänt på den. Vi vill visa att grisar 
inte alls är värdelösa och i stället tar pärlorna och blir rik kunglig. Statyn var 
kontroversiell då de fans dem som tyckte att bara sjuka grisar sitter ner, men 
eftersom grisen har knorr så valde vi att se grisen som utmattad i stället. Man 
kan ju bli både psykiskt och fysiskt utmattad av att alltid bry sig om pengar och 
se bra ut för andra. Det kostar ju att vara kunglig. 

Susanne Hedberg 

Kajsa Johansson 

Norea Haapalainen 

 

 

  



2. Löst konflikt 

Vi valde att göra en stol där statyn är ryggstödet. Statyn restes efter att en 
strejk på en möbelfabrik som tillverkade pinnstolar löstes. Färgerna skall 
symbolisera det positiva i statyns budskap. 

Julia Olausson 

Julia Paulsson 

Matilda Schlegel 

 

  



3. Innocence 

Vår tanke med vår staty var att hon skulle likna en ängel eller en version av 
moder natur som tittar ner på oss i denna tid med alla hemskheter som händer 
i världen vilket gör henne väldigt sorgsen. Detta är uttrycket som vi tyckte att 
hon gav. Tillsammans med hennes oskyldiga utseende är detta hur vi kom fram 
till vår idé.  

Mathilda Tollin 

Selma Wallbom 

Robin Virkajärvi Svensson 

 

  



4. Gemenskap 

Vi ansåg att Annika Heeds bänk ”Gemenskap” var vacker i sig, men att 
namngivningen var fattig på liv. Blommorna är tillverkade av okonventionellt 
och återbrukat material och skall efterlikna svenska prästkragar och turkiska 
tulpaner, då vi, precis som Annika Heed, ville förena Sveriges och Turkiets 
landskap. 

Mari Johansson 

Mary Lantinen Fransson 

Josefine Neumann 

 

  



5. Liggstol modell 36 
 
På ett avskalat sätt ville vi experimentera med kontrasterna litet och stort. 
Stolens kurvor påminner om skateparken och vi ville att figurerna skulle 
representera livet och rörelsen som är runtomkring. Stolen är mittpunkten i 
parken och här kan man stanna upp och mötas. 
 
Nanna Bjerenius 
Stina Carlstedt 
Stina Alexandersson 
 

 
  



6. Stigande spiral 

Vår staty föreställde en stapel med tidningar. Det var inget vi tyckte att man 
förstod vid första anblick, vi såg däremot en upp-och-nervänd glass som håller 
på att smälta. Vi funderade fram och tillbaka på vad vi skulle utforma från 
statyn. Vad vi då fann var att det finns ett stenmonument i Jönköping vid namn 
”Söner af Småland”. Som en replik på detta vill vi lyfta döttrarna av Småland 
och i konstnärlig form strössla deras namn på glassen som vi såg. 

Jonatan Nilsson 

Saga Samuelsdotter 

Sofia Smederöd 

 

 

  



7. Katedralskepp 

Då konstnären Vivianne Gerjer skapat ”katedralskepp” och det ser ut som ett 
stort segel i vind, ville vi utveckla hennes idé och skapa skeppet. Tanken var att 
skeppet skulle vara lika rå i materialen som skulpturen.  

Anna Lejon 

Rebecca Källström 

Sabine Karsson 

 

 

  



8. Stående 

Med denna utsmyckning vill vi förena och bygga broar mellan två sidor som är 
olika men ändå lika. Broarnas färger symboliserar alla människors olikheter och 
hur de tillsammans kompletterar varandra och bildar något vackert. Paraplyet 
symboliserar skydd och sammanhållning. Alla ryms under samma paraply. 
Färgerna är olika i paraplyet och broarna, vilket symboliserar hur mångfalden 
förenar oss.  

Amina Mussa 

Maja Magnusson 

Clara Lerbro 

 

 

 

 

 



 

 


