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Iryna Hauska

25 jan - 1 mars

Textil, skulptur

Jag plockar isär mitt Jag
”My body is Textile and Textile is my language”
För Iryna Hauska är det textila hantverket samstämmigt med
trygghet och hemkänsla. Hon inspireras av den tid då man virkade
och sydde sina kläder och textilier för hand. Välkommen till en
varm, surrealistisk, underfundig och tankeväckande utställning.
		
Att resonera kring sitt eget Jag är inget nytt, men
för var och en av oss kan detta ta hela livet för att förstå det
inre Jag som under olika perioder av våra liv och efter olika
händelser fortsätter ta sn form. Varje händelse i mitt liv lämnar
ett spår i mig i form av en birld eller skulptur. Som konstnär har
studerat konst, psykologi, filosofi och medicin under nästan ett
decennium vid ett av de bästa konstskolor och universiteten i
Vitryska Sovjetiska Socialistiska Republiken. Detta gav mig ett
stadigt skelett att bygga mitt konstnärskap på. Konststudierna
var nästan samma som de gamla konstutbildningarna på
1600-talet...
Jag har bott och varit verksam på många olika ställen och under
olika politiska förhållanden, men intresse till det textila språket
och mitt inre Jag dyker ständigt upp i mitt konstnärksap. Men
vem är JAG? Det vet jag inte. Mitt konstnärliga Jag fanns i
Sovjetunionen en gång i tiden, sedan gick jag helt och hållet
vilse på Konstfack i Sverige men nu... vart kommer mitt Jag
fram idag?
Idag bestämde jag mig att plocka isär mitt Jag genom att
återskapa, kombinera och reflektera över mina känslor och min
egen kropp genom olika material som verktyg.

Missa inte Irynas performance under
vernissaget 25 januari kl.13-15!

Ida Bentinger

7 mars - 9 april

Måleri

Under en tid har mitt konstnärliga arbete fokuserat mycket på
människans natur i relation med naturen i sig. Jag studerar
likheter och olikheter såväl i vetenskapen som i prosa och kultur.
Mina frågeställningar söker inte svar utan mer ledtrådar som
berör och ger oss igenkänningar som lockar till tankar.
Eftersom det mer handlar om känslor och funderingar kring
ämnet människan och naturen förhåller jag mig fri till material
och medier. Men det jag har jobbar mest med den senaste tiden
är skulptur, måleri och Land Art installationer.
Bakom varje konstverk ligger en liten historia och tankar som
jag gått loss på och fått inspiration av.
I den utställning jag ska ha på Klippans konsthall kommer
just temat natur ligga till grunden. Här kommer symboler och
figurer som jag använder mig ofta av dyka upp i både skulpturer,
teckningar och måleri.
Utställningen kommer vara mycket detaljrik och innehålla
många små och stora figurativa tvådimensionella objekt samt
installationer med färdiga skulpturer. Men jag kommer också
bygga upp en liten hörna som kommer representera ”vägen”
och skisserna som leder fram till de färdiga konstverken. Alltså
ge en inblick i den konstnärliga processen och de skisser, objekt,
texter som ligger till grund för inspirationen.
Jag hoppas det kommer bli en vacker, intressant och lustig
utställning. Med mycket att titta på och förhoppningsvis väcka
tankar eller sinnes stämningar att vila i eller spinna på.

Vernissage 7 mars kl. 13-15!

Kära medlemmar,
Som konstföreningens nya ordförande vill jag gärna
presentera mig. Jag är en konstentusiast som bott
i Klippan i snart sex år. Jag valde Klippan bland
annat för sin fina och tillgängliga konsthall och
nu har jag fått den stora äran att tillsammans med
andra fantastiska eldsjälar vara med och driva den.
Jag känner mig lyckligt lottad. Jag har en fil. kand. i
konstvetenskap att luta mig mot och kommer att göra
mitt bästa för att leda föreningen framåt i en tid då
behovet av att stå upp för konst och kultur i samhället
är större än någonsin. Ni är välkomna att höra av er
om ni har några idéer, frågor eller funderingar. Jag
hoppas vi ses på någon av konsthallens vernissager
under året som kommer.
- Tina Edlund
Ord. Klippans konstförening
info@klippanskonstforening.se
0709 - 62 22 32
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Tomas Montelius: Skogsväsen (9000,-) 		

Ingela Eriksson
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Peter Wahlbeck: Mingel i garaget (4900,-)
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Linnea Svensson
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Påskresa!

Som vanligt är det Konstrundan som står
i fokus under vår påskresa. Vi åker på
långfredagen, som det här året inträffar
den 10 april.
Det finns omkring 20 platser och det är
först till kvarn som gäller!
Om du är intresserad av att följa anmäler
du dig till Bo ”Pysse” Larsson senast den
30 mars.
Telefon: 0709 - 78 13 02, 0435 - 152 84

Glöm inte att betala in årets
medlemsavgiften!

