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HAPPY CHRISTMAS

Helena Kubajczyk
Österlenskolan för konst och design

Material: tree, colour.
Hospitality. Is it still possible when you feel there is nothing
left? Christmas always meant to me that you welcome anyone
that shows up in your home at that time. Does it have to be
Christmas to show it? To share warmth.
Dead tree, the glimpse of memories. I would love to welcome
you in my thoughts, it’s warm there. But everything is different,
so much is missing in the new world, things and memories
disappearing. Is it good or bad? Are we really even here?

TJÖRNEDAL A KONSTHALL I SAMARBETE

NÄRLIGGANDE NATURSKÖNA TJÖRNEDAL A

ÖSTRA SKÅNES KONSTNÄRSGRUPP, SAMT
ANDRAÅRSSTUDERANDE PÅ ÖSTERLENSKOL AN
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NUCLEAR CHERRY

Lova Wahlström
Österlenskolan för konst och design

FÖR KONST OCH DESIGN I SIMRISHAMN.

Material: Fårull, garn, bomullstyg, hönsnät, stengods lera, glasyr
och plast

GENOM UTSTÄLLNINGENS TEMA FRAMTIDSL AND

I ekot av en kärnkraftskatastrof vilar en utveckling, en förlängd
arm av det som vi brukade kalla för körsbär. Det talar i poesi och
dess blick känns varm emot din. Det är som den själ som förut
var instängd i det lilla röda bär med stor kärna, nu har fått slå ut
och vandrat vidare. Det har nu blivit till en skapelse som håller
visdom och kontraster.
Det har blivit frisläppt.

UNDERSÖKER KONSTNÄRERNA OLIK A
FRÅGESTÄLLNINGAR KRING VÅR GEMENSAMMA
FRAMTID; SOCIAL OCH MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET,
UTOPIER OCH KONSTENS POTENTIAL ATT KUNNA

Susanna Gunnarson
ÖSKG-medlem

en speciell plats,
en cirkel, solens avbild och symbol för jämlikhet, evig, oändlig
ett kretslopp
ett cirkulärt samhälle
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LEDSTJÄRNA

ÖSKG-medlem

STRÖVOMRÅDE. I ÅRETS ART WALK PRESENTERAS
ÅTTA VERK AV KONSTNÄRER FRÅN ÖSKG,

LOCUS

Marcus Bagge

MED STIFTELSEN SKÅNSK A L ANDSK AP
UTOMHUSUTSTÄLLNINGEN ART WALK I DET
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BIDRA TILL SAMHÄLLSFÖRÄNDRING.

I en värld där enighet och samarbete är viktigare än någonsin,
måste vi se bakåt och minnas vad vi sedan länge borde ha
lärt oss, för att inte upprepa dåtid i nutid och i framtid. Tidens
tre ben, tidens treenighet. Varats oundvikliga treenighet, en
bland många. Frihet, jämlikhet och broderskap, en annan.
Historiska och nutida ledstjärnor som påminner och lyser upp
vägen, riktningen för oss människor genom livet, både som
individer och som kollektiv. Att med hjälp av ”Då”, bestämma
i ”Nu” vad som är viktigt på riktigt för ”Sen”, för framtiden.

HTTPS://OSKG.SE/PROGRAM/156/ART-WALK

BOKA VISNING: konstpedagogik@oskg.se
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JAG ÄR THE GOLDEN HEALER

Jenni Schöld
Österlenskolan för konst och design

Hjärtat bär jag alltid med mig och det slutar aldrig att växa. Det fylls
med rikedom år för år, dag för dag.
Erfarenhet som ger mig kraft och mod att börja om. Ensam växer jag
mig stabil i det instabila.
Jag är kärlek. Jag är stark. Jag klarar allt som livet ger mig.
It is in the wind of change I find my direction.

ÖSKG/Tjörnedala konsthall
Tjörnedalagården 27294
Baskemölla
tlf: 0414-26080, 0768-46 65 18, 076-025 50 96
www.oskg.se
ÖPPETTIDER KONSTHALLEN:
Juni: tors–sön kl 12–16, juli och augusti: tis–sön kl 12–17
Facebook: Tjörnedala Konsthall/ÖSKG
Instagram: @tjornedalakonsthall och @ungkonsttjornedala
Youtubekanal: ÖSKG

Förändringen sker inom en själv och tillsammans sprider vi det gyllene
ljuset.

I DET GÖMDA

Elisabeth Palm
ÖSKG-medlem

Utan de vi inte ser, inte hör, förlorar vi något. De som syns och
hörs utmanar, sätter normen, lyfts fram, premieras och stärks. Det
är de vi ser. I skuggan finns de som balanserar, tar hand om och
står fast.
Människan vill gärna ordna och rätta till. Träd som står i vägen
tas ner, ris och buskar tas bort. Det är inte bara det synliga som
försvinner utan också förutsättningar för det fortsatta livet och
mångfalden. Kanske skattas en bild där inget stör högst, en vy att
njuta av och det naturliga ekosystemet underordnas?
Mitt verk handlar om de som inte syns men gör så att hela den
cirkulära tillvaron fungerar.
Med det sköra ägget vill jag symbolisera det sköra i tillvaron.
Ägget är samtidigt en symbol för det kommande livet, i vår
framtids land. Mitt verk är också en hommage till den förtrollande
fågelsången och en påminnelse om att det finns så mycket liv och
framtid i det växande.
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PROTECTOR OF SYMBIOSIS

Malin Sjöstedt
Österlenskolan för konst och design
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VILAN

Amanda Cederstrand
Österlenskolan för konst och design

FÖR MER INFORMATION OM KONSTVERKEN:
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Hur värjer man sig när ens rätta element spottar ut en? när
ens plats inte längre är ens hem? plötsligt omkullvräkt, vinddriven, uppspolad och strandad. Är vilan en tålmodig väntan
på transformation och pånyttfödelse? eller ett sjunkande ner
i stillhet och glömska? hur vaknar man?”

Material: Lera, 35 x 19 cm Samt ljudverk (QR kod)
Text och inläsning av ljudverk: Tamara N. B. Andersen och Malin
Sjöstedt
Relationen mellan människa och natur var trasig. Under åren där
vi utvecklat teknologi med syftet att komprimera och snabba
upp processer började naturens process att betraktas som
långsamt omodern. Det fanns inte tid till att fascineras av dess
små och stora underverk. Vår blick var uppåt, framåt. Snabbare
och mer var ledorden.
Protector Of Symbiosis upptäcktes när tekniken tog över.
Naturen var vår enda tillflyktsort och vi hörde hennes röst viska
i skogarna och genom havets brus. Hon lärde oss att grunda oss
igen, rota oss, och långsamt började vi återskapa och hela vår
relation med naturen och inse hur kraftfull den kunde bli om
vi lyssnade på och respekterade den. Kliv in i bönerummet och
lyssna till hennes lugnande ord som ledde oss tillbaks till ett
grundat och fredligt liv i symbios med naturen.
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