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Utblick / Insikt i Malmö vinner Stenpriset 2016
Konstnären Pål Svensson tilldelas arkitekturpriset Stenpriset 2016 för sitt arbete med
konstverket Utblick/Insikt i Malmö. Stenpriset delas ut i dag klockan 12.00 vid en ceremoni på
Posthusplatsen i Malmö.
– Det känns oerhört hedrande att vinna detta pris. Jag har arbetat med sten i 30 år och har samlat all
min kunskap och erfarenhet i detta verk. Min ambition var att skapa en interaktiv skulptur som lockar
till medskapande. Därför gläder det mig att platsen lockar så många människor, säger pristagaren Pål
Svensson.
Stenpriset är ett arkitekturpris som delas ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige där
natursten använts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt.
– Pål Svensson är en värdig vinnare av Stenpriset 2016. Han har med Utblick / Insikt skapat en
levande och modern mötesplats av yppersta klass mellan hav och stad, där naturstenen spelar en
central roll, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.
I sin motivering har juryn bland annat tagit fasta på att konstverket Utblick/Insikt både kröner
Posthusplatsen i Malmö och binder samman de nya stadsdelarna i Västra hamnen med den historiska
stenstaden. Genom sin utformning påminner verket även om stadens sjöfartshistoria.
I juryn för Stenpriset 2016 ingick:
 Kurt Johansson, professor vid SLU Alnarp och expert på natursten
 Staffan Strindberg, arkitekt SAR/MSA, Strindberg Arkitekter (vinnare av Stenpriset 2014)
 Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sweco Arkitekter och professor vid SLU
Ultuna (vinnare av Stenpriset 2015)
 Kai Marklin, ordförande, Sveriges Stenindustriförbund
För vinnarmotivering i fulltext, se nedan.
Länk till pressbilder: http://www.sten.se/press/pressbilder/ (”Stenpriset 2016, Utblick/Insikt”)
För ytterligare information, kontakta:
Kai Marklin, ordförande, Sveriges Stenindustriförbund
Tel: 070-594 71 95
Pål Svensson, konstnär
Tel: 0708- 923 666
Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, förädlar, monterar och
importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både inom offentlig och privat sektor. Medlemmarna
omsätter cirka 1,3 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 200 personer. Se www.sten.se
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Vinnarmotivering – Stenpriset 2016

Utblick/Insikt, Posthusplatsen, Malmö – platsen mellan hav och stad
Konstverket Utblick/Insikt kröner den centrala Posthusplatsen i Malmö och binder samman de nya
stadsdelarna i Västra hamnen med den historiska stenstaden. Den mest iögonfallande delen av den
tudelade skulpturen är den vertikala Utblick med sitt gigantiska elliptiska hål i svart diabas. Hålet riktar
betraktarens öga mot hamnens inlopp och fyren, som i sin tur minner om stadens sjöfartshistoria.
Stenarbetet har utförts med stort hantverkskunnande. De polerade ytorna kontrasterar mot den
grovhuggna inramningen. Verket drar uppmärksamheten till sig och blir en plats för tankar och fantasi,
förstärkt av den ekoeffekt som skapas i det elliptiska hålet. Den liggande delen av skulpturen,
fontänen Insikt i svart diabas, utgör verkets andra del. En elegant och raffinerad spegelbild skapas på
fontänens ovansida där vattnet rinner utmed den polerade ytan och ner i det kvadratiska fundamentet.
Där lockas besökaren till kontakt med vattnet. De tre stenbänkarna i diabas utgör ytterligare en del.
Här finns en naturlig plats för vila som knyter an till de omkringliggande, stenlagda delarna av
Posthusplatsen.
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