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Påverka den offentliga konsten i Forshaga kommun
Sommarens gatukonstfestival Artscape väckte mångas intresse för konst i det
offentliga rummet. Gensvaret har varit stort och glädjeropen många, bland
annat i kommunens sociala kanaler. Nu bjuder Forshaga kommun in sina
invånare till att själva komma med förslag och skisser på vad de önskar att
nästa konstverk ska föreställa.
Forshaga kommun fick under Artscape tre nya konstverk och det arrangerades
även en välbesökt workshop. Barn, unga, föräldrar och vuxna samlades under en
dag och provade att måla med sprayfärg på väggen vid skateparken. ´
Nu bjuder Forshaga återigen in invånarna till ett konstprojekt. Under början av
november kommer den värmländske konstnären Henric Thåg att arbeta med en
av väggarna som ramar in multisportarenan i Forshaga.
– Eftersom våra konstverk har skapat ett stort engagemang vill vi nu ge invånarna
möjlighet att påverka skapandet av det nya konstverket. Alla kommuninvånare
som vill får skicka in förslag skisser eller texter, som beskriver vad de vill se på
väggen, säger Marie Hettwer, kulturutvecklare i Forshaga kommun.
Konstnären kommer inspireras av och tolka de förslag som kommer in och utifrån
sin konstnärliga frihet sedan skapa en helhet på väggen.

Henric Thåg
Henric Thåg var en av de lokala konstnärer som deltog i Artscape. Hans konstverk
finns på Hemvägen 16 på Våxnäs i Karlstad. Thåg har en narrativ och illustrativ
stil som kommer att bli ett intressant komplement till de andra verken vid
Lärcenter.
– Thåg är en visuell historieberättare som ger liv åt en magisk vardag i sin konst.
Helt klart en av de mest spännande svenska urbankonstnärerna just nu, säger
Daniel Wakeham, grundare av Artscape.
Marie Hettwer beskriver konsten som ett lyft för kommunen.
– Den offentliga konsten har förmågan att skapa ytterligare dimensioner i
stadsmiljön, den öppnar dörrar till andra rum och samtal. Den bidrar inte bara
till att smycka en plats utan kan även bli identitetsskapande för områden och
städer.
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