
Verket Berättelser av Stina Stigell nu på plats vid Domstolsverkets
nya lokaler i Nacka
Nu finns det permanenta verket Berättelser på plats vid entrén till Domstolsverkets nya lokaler i Nacka, strax utanför Stockholm.

Stina Stigells verk Berättelser är en skulptural och målerisk installation placerad utanför Nacka tingsrätts och Hyres- och arrendenämndens
nya huvudentré i Nacka. Gestaltningen har utgått från, och inspirerats av, mångfalden i människors berättelser – berättelser som utgör en
central roll i Domstolsverkets verksamhet.

Platsen och området expanderar och omvandlas nu i snabb takt från industriområde till stadskvarter. Här finns fortfarande en tydlig koppling till
Sicklaområdets historiska arv av innovativ industrikultur, vilket även är en central och bärande idé för den arkitektoniska gestaltningen. 

Domstolsverkets byggnad i rött och brunt tegel, med detaljer i kopparkulör, öppnar sig mot en genomskärande tvärgata – ett gångstråk som
sträcker sig ända till Sickla handelsområde. Framför Domstolsverkets entré skapas en torgbildning genom gestaltningen Berättelser – en
mittpunkt som tydliggör platsens och gångstråkets identitet. 
– För mig handlar verket om samhällets berättelser, om fundamenten och grunden, om naturens processer som pågår hela tiden. Om vattnet
som tidigare funnits på platsen och som troligen i en framtid kommer åter. Men också om individens berättelser, byggandet, relationer,
kompromisser och samarbeten, säger Stina Stigell.

Stina Stigell arbetar tredimensionellt och poetiskt med assemblage, relief och ytstrukturer där det måleriska hela tiden är viktigt och
närvarande. Hon undersöker föremålens och materialens inneboende egenskaper och sensibilitet, och använder dessa till att skapa egna
världar och historier som behandlar den personliga berättelsen i förhållande till det omgivande samhället.

Corténstrukturen, som reser sig likt en inramning och port till Domstolsverkets alt. Nacka tingsrätts och Hyres- och arrendenämndens entré, är
både stabil och fast förankrad samtidigt som den ger ett fragilt intryck – en symbol för livets resa. Den samspelar även med platsens historiska
lager av industriell verksamhet och korresponderar med den höga befintliga fabriksskorstenen av rött tegel som står som ett utropstecken i
fonden. 

Om Stina Stigell
Stina Stigell är född 1971 och bor och arbetar i Stockholm.
Hon är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1996–2001. Specialelev i skulptur Konsthögskolan 2004/2005. Stina Stigell har haft
separatutställningar i bland annat Stockholm, Berlin, Skanör-Falsterbo och Malmö. 
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