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Konstnären Tor Svae formgav lekplatsen i Anders
Franzéns parken
Posted on 2014/07/31 | Lämna en kommentar

Södermalmsnytt har skrivit om Anders Franzéns parken i Henriksdalshamnen där konstnären, skulptören och
scenografen Tor Svae har fått möjlighet att sätta sin prägel på parkens lekplats.

Tor utbildade sig på Konstakademin i München och började sedan jobba som skulptör i Tyskland. Hans
specialområde är anläggningar för barn och barnfamiljer. Bland Tors projekt finns

- girafferna på Beckholmen
– Junibacken
– Mulle Meck-lekparken i Järvastaden
– utställningen ”Loranga! Loranga!” på Dunkers kulturhus i Malmö
– utställningen Hemma hos gudar och gudinnor på Nationalmuseet i Stockholm
– Alfons Åberg-utställningen som far runt i landet
– lekparken Bryggartäppan på Gotlandsgatan i Stockholm

Lekparken i Henriksdalshamnen har inspirerats av Lugnets gamla industrier och Hammarbyvarvet.

”För att hedra områdets historia och Anders Franzén ville jag bygga ett båtvarv åt barnen, en lekplats där de
också kan lära sig något. Vi bygger bland annat en verkstad med maskiner, ett snickeri, en bogserbåt och ett
kontor där varvets direktör sitter med sina ritningar”, säger Tor Svae till Södermalmsnytt
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Lars Epstein uppmärksamma
Anders Franzéns parkens
minivarv i Dagens Nyheter

Miniatyrhamnen i Anders
Franzéns parken växer fram

Delar av Anders Franzéns
parken i Henriksdalshamnen
kan redan öppna i juni
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Det här inlägget postades i Danviksklippan och DanvikCenter, Henriksdalshamnen och gamla Lugnet och har
märkts med etiketterna anders frazéns parken, Barn och ungdomar, hammarbyvarvet, junibacken, Konst,
lekplats, tor svae. Bokmärk permalänken.
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