Konstverket Mantis av konstnären Daniel Zalewski. Ett konstverk som omnämns i appen Upptäck konsten. Foto: Rebecka Walan.
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Lansering av konstapp i Södertälje
Nu inför sommaren släpper Stockholms läns museum tillsammans med
Södertälje kommun en ny guide i appen Upptäck konsten. En app som gör det
möjligt att få veta mer om den offentliga konsten i Södertälje och även i
Huddinge, Nacka, Upplands-Bro, Solna, Täby, Värmdö, Lidingö och Österåker.
Här kan du enkelt ta reda på mera om både konstverk och konstnär. Du gör
det genom att ladda ner appen gratis till din mobiltelefon.

Den offentliga konsten är en skatt som finns i det offentliga rummet. Ändå
går den ibland oss obemärkt förbi. Det vill nu Stockholms läns museum

tillsammans med länets kommuner råda bot på.
I appen finns information om konstverk och konstnärerna bakom verken. Så
nu när sommaren är här du passa på att gå en konstrunda i Södertälje. Varför
inte ta med en fikakorg och slå di ner i gröngräset i en av stadens alla vackra
parker?
“Med appen Upptäck konsten vill vi göra det enkelt och roligt att upptäcka
den offentliga konsten i länet. Vi vill också uppmuntra till samtal om konst.
Att diskutera form och uttryck tillsammans med någon kan göra att du ser på
konsten på ett nytt sätt. Appen är till för både konstälskaren och den nyfikne
som vill veta mer om konsten i det offentliga rummet”, säger Rebecka Walan,
intendent på Stockholms läns museum.
“Det är roligt att kunna presentera delar av Södertäljes offentliga konst
digitalt! Det gör den mer tillgänglig för en bredare publik. Urvalet i appen
kan ses som stadens årsringar”, säger Maja-Lena Molin som är kommunikatör
i konsthallen i Södertälje.
Den 1 juli kl 17.00 invigs den nya guiden med en konstvandring i Södertälje.
Rebecka Walan från Stockholms läns museum visar Vi samlas vid
Centralstationen och konstverket Ledfyrar av Gunilla Wihlborg framför
stationsbyggnaden och promenerar in till staden. Konstvandringen tar cirka
en timme.

Stockholms läns museum är museet på fickan. Vi berättar om spännande
besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva
här idag. Och det är länsinvånarna som är medskapare av innehållet. Besök
oss på webben och i mobilen. Dela, gilla, bidra!
Vår vision är att vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med
kulturhistoria, kulturmiljö och konstvill vi genom nya perspektiv och
sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är sedan januari 2021 en del av Region Stockholms
kulturförvaltning.
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