Rebecka Adelhult Feklistoff

Pär Axelsson

Tryck, tråd, tanke, tro. Stygn, streck, söm, sinne. Konst och
form. I mina verk använder jag många gånger textila material, men mitt intresse ligger snarare i textilens förmåga att
forma och förstärka en idé än materialet som sådant.
Innehållet kan vara något enkelt och vardagligt i möte med
omvärlden.

Keramikern Pär Axelsson skapar både brukskeramik och
skulptur i sin verkstad i Robertsfors. I sina skulpturer arbetar
han ibland med kärlet som form, men även med friskulptur, ofta i det lilla formatet. Bruksföremålen är avsedda att
användas i vardagen. Kannor, skålar, muggar och fat är funktionella, ofta med en stram formgivning.

Camilla Caster

Eva Dahalberg-Axelsson

Jag reflekterar över vardagslivet/samtiden och laddar mina
objekt med berättelser. Mitt namn är Camilla Caster och jag
arbetar skulpturalt i ugnsgjutet och blåst glas. Arbetar ärligt
och innerligt med fokus på det mänskliga och relationer.
Naturen ger kraft och arbetsglädje. Ord och ordlekar är
också viktiga.

Eva Dahlberg-Axelsson arbetar med textilkonst och handtryckta brukstextilier i sin ateljé i Robertsfors. I sina textila bilder
använder hon sig av olika handtryckstekniker, collage och
broderi. Mönstren är egna kompositioner, ofta med organiska former. Handtrycken blir till metervara eller bruksföremål
som t.ex. kuddar, brickor och sjalar.

Margaretha Holmlund

Eva Juneblad

Mitt kreativa arbete startar med skisser i lera eller på papper
och utmynnar så småningom i färdiga verk - keramiskt bruksgods eller skulptur. Ofta är det tillfälligheter som styr mitt val
av form, hur jag känner i det omedelbara ögonblicket. Allt
från det spröda till det grova finns inrymt i de färdiga verken.
Har i drygt tre decennier arbetat i egen verkstad i Hjoggböle.

Eva Juneblad, glaskonstnär. Utbildad i glasrikets Småland
och Montréal. Jag intresserar mig för de inre och yttre cirklande rörelserna i människan och i naturen. Den glödheta
glasmassan strävar att samla sig till en rundhet. Ett klot eller
en sfär. Varje stelnad glasform blir ett fragment ur en större
rörelse.

Christina Larsson

Britt-Lis Lindqvist

Hur fångar man en skog? Går den att skydda, spara, bevara?
Hur bearbetar man minnet av en skog som man älskade men
som försvann? Med hjälp av lera ville jag göra ett försök till
dokumentation och gav mig in i skogen för att ta avtryck av
trädstammar av varierande ålder och art. Avtrycken blev formar som jag använde till att konstruera illusoriska minnen av
skog.

Gör bilder och objekt i textila material ofta med teknikerna
broderi, tovning, applikationer eller egna påhitt.
Inspireras av texter om samhälle och den svåra konsten att
vara människa i en förvirrande värld. Förgängligheten, minnet och glömskan är återkommande teman men fascineras
även av abstrakta former och figurer
Utbildad på Textil Konst HDK, Göteborg och Konsthögskolan
i Reykjavik.

Åsa Rehnström								

Eva-Karin Sandqvist

Jag börjar med att experimentera med olika delar och former, plötsligt händer något som jag inte kan formulera med
papper och penna. Som silversmed och smyckeskonstnär
arbetar jag utifrån tradition, söker nya vägar och uttryck.
Många av mina smycken följer inga normer och består av
oväntade materialval.

Leran som material och möjlighet fascinerar mig och är ofta
min utgångspunkt när jag jobbar. Lerans förmåga att reflektera mötande material och frysa stunden.
Mycket av det jag gör är drejat och har en funktion men jag
drar mer och mer ut gränserna för vad som är funktionellt.
Det skulpturala har under de senare åren fått en allt större
plats i min produktion.

Ann-Mari Simonsson

Jögge Sundqvist

En berättelse i lera fritt efter Bayeuxtapeten som syddes efter
slaget i Hastings 1260 mellan Frankrike och England.
En tanke, ett uttryck ,ett material. Händer som formar och
följer. Tiden rinner iväg.
För mig har alltid leran varit basen,
Men jag arbetar även i trä och betong.

kallar sig s u r o l l e . Ett folkkonstnärligt alter ego för
slöjdaren som med förkärlek arbetar i rått och torrt trä. Han
förfärdigar funktionellt anslående slöjd och offentlig utsmyckning med kniv och yxa i en djup slöjdtradition.
Motto: Är int oslög.
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Felix Wink

Isa Öhman

Drivkraften bakom Felix Winks Skapande bygger på glädjen och längtan att skapa hantverksmässigt väldesignade
föremål och lösningar som ökar välbefinnandet åt användaren. Jobbar med hantverksmässiga metoder och material på
ett nyskapande sätt i hopp om att hitta samtida uttryck och
aktuella sammanhang för traditionellt hantverk.

Bilden visar en detalj av «Svea», klassiskt blågul, men med
plats för många kulörer på sin avlånga kropp. Hon består
av lingarnslindade tygsträngar, ett av mina uttryckssätt; andra tekniker är rya i platt eller tredimensionell form, collage,
måleri och teckning.Aktuella händelser, stort som smått,
påverkar mitt arbete - kontraster och mönster vävs ihop.

				

