
Färgstark rymdsten har landat i Science Park Mjärdevi i Linköping
Konstens plats i det offentliga rummet har länge varit självklar. Men nu vill Sankt Kors att den får plats även i näringslivsmiljöer.
Science Park Mjärdevi i Linköping får nu en spektakulär konstnärlig skulptur utomhus, i form av en nära tre meter hög rymdsten
målad av graffiti-och textilkonstnären Jonathan ”Ollio” Josefsson. Konstverket invigdes den 3 oktober och på plats fanns
konstnären och Lars Thostrup från Linköping Offentlig Konst.

Jonathan Josefsson ville skapa en skulptur som inspirerar till kreativitet och utveckling i forskningsparken. Det mynnade ut i en rymdsten som
ser så verklig ut att den skulle ha kunnat fallit från rymden och landat utanför Mjärdevi Center i Science Park Mjärdevi. 

– Jag ville skapa en konstnärlig gestaltning med starka färger och djupa kontraster som syns under dygnets alla timmar, och som bidrar till nya
idéer och kreativitet hos företagen i parken, säger Jonathan Josefsson, graffiti- och textilkonstnär.

Skulpturens former och vinklar är enkla och påminner om en ädelsten. Ytan består av en speciell blandning av glasfiberkomposit på
stålstomme som ska stå pall i många år framöver. Jonathan har använt sprayfärg när han har målat skulpturen och målningen innehåller hans
signaturmönster med olika figurativa detaljer. Det är abstrakt men för tankarna till både en biologisk livsform och en levande maskin.

Sankt Kors är beställare av gestaltningen och är övertygade om att konsten har mycket att tillföra näringslivet.

– Konst i offentliga miljöer bidrar till attraktionskraft och gemenskap och vi tror på att den har en minst lika viktig betydelse att fylla i
näringslivsmiljöer. Den öppnar upp för nya samtal, ger perspektiv och bidrar till den kreativitet som är så avgörande för företag idag, säger
Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors.

Om Jonathan “Ollio” Josefsson

Jonathan Josefsson gjorde sig känd under 2000-talet som graffitimålaren Ollio och han tillhörde en av de första etablerade graffitimålarna i
Göteborg som gick ut med sin riktiga identitet. Jonathan utbildade sig på Högskolan för Design och Konsthantverk och det var där som han
upptäckte likheten mellan sprayburken och tuftmaskinen. Snart lät han sitt lekfulla färg- och formspråk översättas till matt- och textilkonst.

Jonathan har haft en mängd separata utställningar på landets konsthallar och gallerier, och har nyligen designat en matta för Kasthalls
produktion. Han ligger även bakom flertalet offentliga gestaltningar i Sverige, bl.a. i Helsingborg, Göteborg och Uddevalla.

Mer om Jonathan Josefsson på http://ollio.tumblr.com

För mer information vänligen kontakta 

Eva Ankarberg, chef Marknad och Kommunikation, Sankt Kors 
Tel: 0703-77 82 43 
E-post: eva.ankarberg@sanktkors.se

Jonathan Josefsson, konstnär
Tel: 0739-16 31 52
E-post: jonathan.josefsson@gmail.com

Lars-Ove Östensson, chef Passagen Konsthall
Tel: 0702-81 89 09
E-post: lars-ove.ostensson@linkoping.se

Sankt Kors Fastighets AB är ett kommunägt bolag som bygger och utvecklar fastigheter i Linköping för nya företag och företag i förändring. Företaget
utgör en viktig del i kommunens satsningar på en utveckling av näringslivet och bolagets uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar
förutsättningar för utveckling och tillväxt. Genom Dukaten Parkering ansvarar Sankt Kors även för genomförandet av kommunens parkeringsstrategi i
Linköping. Sankt Kors driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansierar den uteslutande med intäkter från hyror.


