Eva Härstedt

Eddie Tjeno Ericsson

Åsa Wirling

Eva studerade vid Forums Grafikskola, Malmö
1967-1969, konstvetenskap, vid Lunds
Universitet, Drama, Teater och Film för Ingvar
Holm, samt Inom- ,utomhusutsmyckning och
Muralteknik för Domenico Inganni, Bronsgjutning Malmö, samt kurser vid Dramatiska Institutet Stockholm.
Hon har specialiserat sig på att göra masker
för utom- och inomhusmiljöer i brons, betong
och lätta material. Karaktärsmasker för skådespelare, dansare och mimare. Måleriet har hon
däremot lämnat. Det var via bildkonsten, som
hon började arbeta med teater och där väcktes
intresset för masker. Hon är registrerad som
scenograf hos Teaterförbundet.

Eddie föddes 1946 och är bland annat utbildad
vid Ålsta grafikskola samt vid Konsthögskolan
i Stockholm projektpriogrammet monumental/
glas.

Åsa utbildade sig som bildkonstnär vid Malmö
målar- och skulpturskola Forum 1980-86, och
som ljussättare på Malmös och Helsingborgs
stadsteatrar 1990-93. Hon målar och arbetar
med både oljefärg och ljus i offentliga såväl
som privata miljöer.
Med sitt måleri har hon de senaste åren mest
arbetat med monumentala dukar i olja som är
avsedda att hänga i tak.

Hon tror att maskerna speglar hennes barndom
i den norrländska vildmarken. Hon var bättre på
att kasta kniv och tämja skator, än på att
brodera. När hon gör en mask, söker hon djuret
inom människan.

”Mitt förhållningssätt till materialet är direkt och
omedelbart. Ofta låter jag slumpen råda och
fortsätter arbeta utifrån de förutsättningar den
ger. Ibland kan ett i förväg uttänkt motivval
försvinna till förmån för kraften och rytmen i ett
svepande penseldrag. Femtio procent spontanitet och femtio procent behärskning.
Måleri - nyanser, kontraster, spår efter färgpåläggningen, rinningar och krackeleringar. Jag
och färgen har en gemensam plan, att följa
med kraften. Detta är vad det handlar om, en
duk där jag får plats med färgen och sedan
jobbet med att fånga anden.”

Skogen (1991-92) som Stiftelsen äger,
visades första gången här på Tomelilla
Konsthall under en separatutställning 1993.
Tavlan visar tydligt att naturen, då som nu, är
Åsas största inspiratör.
Oljemålningarna som visas här är ett urval
ur produktionen mellan åren 2011 och 2017.
Dessa dramatiska kvällsljushimlar över
Malmö som förebådar något - inte bara de
ovan nämnda takmålningarna, utan är även
tecken i skyn, tecken på något annat.

DÅ

NU

Tomelilla Konsthall
14 mars - 1 november
2020
Stiftelsen Tomelilla Konstsamling presenterar

Tommy Almcrantz
”Mitt huvudsakliga intresse med konsten är
att jobba konceptionellt, ofta med färdiga
föremål i nya sammanhang sk. Ready
made, eller tillverkat av enkla material så
som, nät, papper, fiberduk m.m.
Jag har jobbat mycket i projektform, gärna
med teman tillsammans med andra
konstnärer. Ett exempel är ”Korsningar” en
konstutställning i 12 kyrkor på Österlen som
jag var initiativtagare till och projektledare
för, samt ett flertal liknande sådana i olika
utställningssammanhang med olika teman.
Senast utställningen ”11:55” i Tryde kyrka
under påsken 2019.
Min stora passion är musiken. Jag utövar
den som sångare och musiker.
Under långa perioder får ”penseln” ligga.
Samtidigt finns tankarna hos konsten, och
när ett forum som detta dyker upp blir det
till.”

Bertil Arkrans
Bertil Arkrans är född i Västernorrlands län
1942 Han utbildade sig på Konstfack och
Kungliga konsthögskolan under 60- och 70talen. Bertil är skåning sedan ca 40 år tillbaka.
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En tidsresa med
Tommy Almcrantz – Bertil Arkrans – Eddie Tjeno Ericsson – Eva Härstedt– Åsa Wirling

14/3–1/11 2020

Bertil Arkrans är en rationell mystiker som
fångar det andliga i ett abstrakt eller
halvabstakt bildspråk.Han förenar färg och
material till en urkänsla för naturen och det
sakrala i förening.
konsten
åtlands
bygdens
f o l k !
Tomelilla Konstsamling grundades 16 augusti 1924
och söndagen den 5 oktober samma år skedde
den högtidliga invigningen av Sveriges första
konstmuseum på landsbygden.
Stiftelsen Tomelilla Konstsamling äger och
förvaltar idag cirka 600 konstverk; måleri, grafik,
teckningar, skulptur, , keramik och textil.

Stiftelsen Tomelilla Konstsamling
www.tomelillakonstsamling.se

