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 H amnars hjärta
Introduktion
Utmaningen med den här typen av projekt är att hitta ett tema som fungerar tillsammans med omgivningen och som inte stör den frid och harmoni som råder på dessa 
platser. Jag var tvungen att ta hänsyn till många aspekter utöver de konstnärliga och tekniska nödvändigheterna, såsom:

-Konstens psykologiska effekt vid den aktuella platsen
-Harmoni mellan ljus, mönster och omgivande miljö
-Konstens positiva psykologiska och pedagogiska påverkan
- Områdets känslighet och att inte påverka omgivningen på ett negativt sätt
-Harmoni mellan konstverket och omgivande miljö

En kort introduktion till konceptet
Konceptet som jag presenterar består av ett konstverk med sina separata och gemensamma funktioner.
Konstverken består av två delar som monteras tillsammans: 
Två metallskulpturer tillverkade av rostfri stålplåt. Tekniken som kommer att användas är svetsning, böjning av metall och en modern laserskärning. 
Konstverken kommer att monteras på en betonggrund.
Ljusdesign är den andra delen av skulpturens design; RGB-lampor kommer att monteras längs med hela skulpturen, 5 cm över den laserutskurna runskriften, vilket 
ger en extra dimension till skulpturen genom ett komplext ljusfenomen.
Under dagen lyser skulpturen som en spegel och speglar det omgivande landskapet. Under natten ger RGB-ljuset en extra effekt till skulpturen och bildar den extra 
dimensionen hos konstverket.

Skulpturens storlek är som följer: 
Längd: 1802 mm 
Bredd: 2000 mm 
Höjd: 850 mm

Betonggrundens yta:
Längd: 2300 mm 
Bredd: 2300 mm 
Höjd: 500 mm





Den konstnärliga filosofin bakom projektet

Som en del av min konstnärliga filosofi tror jag på de moderna och innovativa konstnärliga skapelserna.
Vi har ansvaret att återuppliva och utveckla det vi ärvt från tidigare århundraden och civilisationer på något sätt. Särskilt de som fortfarande används och är relevanta för 
vår tid.
Att bli utvald att skissa på Norrtäljes 400-årsjubileumsskulptur var ett utmärkt tillfälle för mig. Det gav mig chansen att visa den historierelaterade aspekten av min 
konstnärliga filosofi på ett mer betydelsefullt sätt. Konceptet med skulpturen är bortom dess faktiska ram och kropp.
I detta projekt har jag använt moderna tekniker, material och maskiner. Designen har konverterats från konstnärlig teckning till maskinspråk och koder.
Skulpturen representerar för mig personligen en resa genom historien. Den inkluderar både konst, arkitektur, filosofi och historia - till och med skandinavisk runskrift 
som användes under vikingatiden. Men även den har vår tids tekniska signatur.

Den konstnärliga processen och historien bakom konstverket

För att skapa detta konstverk var det mycket viktigt att bestämma materialet och konceptet för denna skulptur, och att förena detta med stadens historia och dess starka 
koppling till vattnet, sjöfarten och vikingarna. 
Skulpturen är designad i form av två knutna rep i form av ett hjärta och staplade ovanpå varandra i en charmig form, som också utgör en symbol för de knopar som 
används inom sjöfarten för att lägga an vid hamnar.

En annan anledning att välja detta namn och koncept för skulpturen är firandet av 400-årsjubiléet av Norrtälje stad. Min ambition är att med denna skulptur, detta 
koncept och denna titel, hylla denna vackra och historiska stad som bör skyddas av kärlekens, vänskapens och godhetens gud. 
De inskriptioner som man kan se i form av laserskärningar på alla komponenter i skulpturen är skandinavisk runskrift som också syns på stenarna runt 
Norrtäljeområdet. Även om staden har anor från järnåldern (vilket är varför skulpturens utformning består av järn), så grundades staden Norra Tällie i år 1622 av 
Gustav II Adolf. Inskriptionerna på skulpturen representerar stadens födelsedatum och dagens årtal: 1622 till 2022. 
I slutändan multiplicerar belysningen den semantiska och poetiska skönheten i denna skulptur, som vill förmedla goda utsikter, ljusstyrka och hopp om stadens framtid. 





Skulpturen sedd från olika vinklar i
dagsljus och i mörker
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