SPÅR
En samlingsutställning
om arv, miljö, minnen
och framtid.

Gunilla Lundell
Med allvar och humor vill jag med mina
alster belysa vårt slöseri med resurser
och de spår vi lämnar efter oss.
Under arbetets gång lär jag mig mer om
miljöförstöring. Mitt mål är att få igång
en debatt.
Jag vill också påminna om hur det var
förr. Vilka knappa resurser som fanns
och att vi klarade oss utmärkt med att
inte ha tillgång till media i samma
utsträckning som idag.
Material: stengodslera, betong, plast,
metall, m.m.

Lise Björkvall

Joanna Lo

Överallt, genom alla tider har
människan lämnat spår. Goda spår
och skadliga spår. De goda spåren,
jag samlar dem och vårdar dem i
mina burkar. Handens spår efter mina
förmödrar.
I alla tider har fartygen trafikerat vattnet.
Lämnat spår. Farfars far seglade med
skeppen över haven med vete i lasten.
Nu ser jag kryssningsfartygen lysa som
gyllene pärlband, där de går på rad i
mörkret i havshorisonten. De fraktar
människor som roar sig. Lämnar spår.
Skadliga spår.
Material: rakubränd keramik, rostad plåt.

Med min konst utforskar jag människans
mående utifrån arv och miljö. År efter år
hamnar Sverige på topp 10 av världens
lyckligaste länder, men mår vi verkligen
så bra som vi ger sken av?
Teknikens framfart har medfört att vi
varje dag lämnar ifrån oss digitala spår.
Hur mycket privatliv har vi i dagens
moderna samhälle, och vad medför det i
längden?

bild Lise

Material: stengodslera, glas, vatten, kol.

Cici Rettig
Konst som vill beröra och väcka tankar
på hur vi tar hand om vår tid på jorden.
Hur går den utveckling vi bidrar till och
vad vill vi? Vad kan vi göra? Stanna upp
och och betrakta är ett första steg. Vad
händer med vår jord? Vad händer med
vårt gamla hantverkskunnande? Var tar
all vår tid vägen?
Material: tyg, plast, xxx

bild Cissi

Anne Daftler

bild Anne

Hur länge finns ett spår kvar? 		
Vad lämnar vi efter oss idag och när
vi själva försvinner?
Jag vill belysa nedbrytningstiden för
några av våra vanligaste material.
Vad är kvar efter 1 år? 50 år? 100 år.....
Material: porslin, LED-ljus.
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