
Välkommen till invigning av verket Sten och Lykta av Ellen Ehk
Åkesson
Permanent gestaltning vid polisutbildningens nya lokaler, Södertörns högskola

När: 25/9, kl 13. Under detta tillfälle invigs hela den nya byggnaden. Ellen Ehk Åkesson, konstnär, samt Marianne Jonsson,
curator/projektledare, Statens konstråd, kommer att finnas på plats. 
Var: Polisutbildningen, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 14

Ellen Ehk Åkesson arbetar med naturen och skogen som huvudmotiv och har skapat det starkt visuella och stämningsbärande verket Sten
och Lykta för Polisutbildningen på Södertörns högskola i Flemingsberg utanför Stockholm. Verket består av två fristående objekt i brons – en
uppvärmd sten och en lykta – som samspelar utanför Polisutbildningens huvudentré. 
– Gestaltningen tydliggör poetiskt entrépartiets rumslighet som en mötesplats att stanna upp vid eller följa lyktans sken som leder vägen in.
Den uppvärmda stenen i brons bjuder också in att slå sig ner på eller vid, säger Marianne Jonsson, curator och projektledare vid Statens
konstråd.

 Ellen Ehk Åkesson är uppväxt i Smålands skogar och den suggestiva stämningen där har inspirerat hennes konstnärsskap de senaste åren. I
Sten och Lykta kopplar hon samman sitt organiska, lite mystiska, formspråk med Polisutbildningens grundläggande visioner och den strama
arkitekturen. 

– Jag ville att verket skulle bli både ett tillägg och en kontrast till den omgivande miljön, samtidigt som det finns en symbolik i att blivande
poliser studerar här, säger Ellen Ehk Åkesson. 
Lyktan som slingrar sig uppåt är täckt av jord där eklöv, en del av polisens emblem, sticker fram. Facklan högst upp symboliserar upplysning,
underrättelse och kunskap. Den uråldriga stenen vilar tryggt intill, tålmodig och stabil som urberget. 
– Men istället för att vara kall är den varm och trygg. Den blir en del av ett lugn och kanske en distans till den kunskap som inhämtas på
platsen. Här kan man stämma möte med andra, men också möta sina egna tankar, säger Ellen Ehk Åkesson.

Om Ellen Ehk Åkesson: 
Ellen Ehk Åkesson är utbildad inom keramik vid HDK i Göteborg och Capellagården på Öland. Hon har haft separatutställningar bland annat i
Stockholm, Borgholm, Malmö och Karlskrona och deltagit i samutställningar i bland annat Paris, Barcelona, Helsingfors och Köpenhamn. Fram
till och med 27/10 i år ställer hon ut sina verk på Puls Gallery i Bryssel.

För mer information: 
Marianne Jonsson, curator/projektledare, 0739-86 03 00, marianne.jonsson@statenskonstrad.se

Anmälan till pressträffen:
Lina Pihl, pressansvarig Statens konstråd, 08-121 575 02, lina.pihl@statenskonstrad.se
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