
 

 

VAL AV KONSTNÄR 

I höstas fick Smålandsoperan den fina utmärkelsen ”årets kreativa entreprenör” av Region 

Kronoberg. Priset var att välja ett konstverk till ett värde av 10 000 kr exkl. moms.  

För att få in förslag på konstverk spelade vi in en kort film som vi spred via social media. Den 

öländska konstnärinnan Bodil Magnusson nappade och skickade in sitt förslag. Hon tänker 

göra ett glasblock fäst på öländsk kalksten. Det blir en skulptur med mycket liv i olika ljusa 

blå toner, kanske lite himmelskt, med noter som flyger i olika skikt i glaset. Hon kommer att 

använda sig av glasbitar med regnbågsyta/titan och lite guld som ger en skimrande känsla. 

Glaset blir c:a 3 cm tjockt och innehåller bubblor som ger mycket liv. Hon förklarar 

kopplingen till Smålandsoperan med att skulpturen ger en musikalisk känsla och att glaset av 

tradition är en del av småländsk konst och konsthantverk.  

Smålandsoperan AB kan inte mer än hålla med. Nu väntar vi med spänning på att få verket 

levererat till sommarens uppsättning av Figaros bröllop på Huseby Bruk med premiär den 22 

juli.  

Vi på Smålandsoperan tycker att det är roligt att få samverka med ett annat konstnärligt 

uttryck. Vi vill berätta historien om hur det är att vara människa genom våra uppsättningar. 

Publiken kanske skrattar och njuter av musiken men samtidigt är det berättelser om 

människor av kött och blod, sådana som vi, i de verk vi sätter upp. Vi har valt verk som ibland 

kallas för komiska men bakom all komedi finns djupaste allvar. Att få den här utnämningen 

var verkligen en bekräftelse på att fler än vi ser vad vi gör. Att nu få engagera en 

konstnärsgranne både vad gäller geografi och uttrycksform är ännu mer spännande. 

Bodil Magnusson uttrycker sig så här: ”Musik är viktigt i mitt liv och jag lyssnar mycket, 
speciellt när jag jobbar. Jag märker ofta att musiken kan gå in och påverkar mina bilder och 
skulpturer. Jag lyssnar både på klassisk musik, folkmusik och rock mm. Är inte så bevandrad 
inom opera, men Carmen är min favorit, har sett den på Folkoperan och sett den dansas av 
Cullbergbaletten flera gånger. Jätteroligt att få uppdraget! Det är spännande och utmanande 
att få arbeta på ett nytt tema, musik och toner i glaset.” 

I sommar kommer operapubliken att möta Bodils skulptur i foajén till masugnen på Huseby 
Bruk.  
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