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Karolina K Eriksson
- Separatutställning: Grenverk

Lördag den 27 augusti kl 12-16 har Karolina K Eriksson, keramiker, vernissage på
Konsthantverkarna, med sin separatutställning Grenverk.
Med sin djupgående erfarenhet inom keramik har Karolina inför denna utställning låtit sökandet och
skissandet ske i helt andra material. Detta har i sin tur bidragit till några nya materialkombinationer
men främst givit nya infallsvinklar i hennes arbete med lera. Utställningen kommer att visa helt nya
sidor av Karolina. Hennes välkända teknik att arbeta med sydda gjutformar finns med till viss del men
till det kommer nu alster som byggts, drejats, stöpts, slumpats. Här visas helt skulpturala verk även om
associationen finns där till funktion och möbler.

”Utmaningen är att tillåta sig att balansera på slak lina mellan kunskap och det undersökande
och experimentella.” säger Karolina K Eriksson själv.

Karolina K Erikssons konstnärskap präglas av ett ständigt sökande efter nya uttryck, en ovillkorlig
precisionsförmåga och kreativitet. Hon utvecklade själv den egensinniga tekniken att sy tygpåsar som
fungerade som både gjutform och silduk till hennes organiska alster. Processen att rita
former, sy dem i tyg och fylla dem med slammad lera har gjort henne mycket välkänd och etablerad.
Karolina K Eriksson har studerat vid Konstfack i Stockholm och Kunsthøgskolen i Bergen. Karolina har
haft flera separat- och samlingsutställningar i Sverige och internationellt. Hon har varit en ständig
mottagare att flera stipendier de senaste åren och finns representerad på Röhsska museet och
Gustavsbergs porslinsmuseum.

Utställningen visas 27/8-13/9 2011.

Välkommen på presslunch fredag 26 augusti!
I samband med invigningen av utställningen är du välkommen på presslunch kl 12-13,
fredag 26 augusti. Passa på att träffa Karolina K Eriksson, titta på utställningen och luncha!
OSA för lunch till peppe@konsthantverkarna.se senast torsdag 25 augusti.

Konsthantverkarna firar 60 års jubileum 2011. Konsthantverkarna jubileumsutställning SIGNERAT
visas på Form/Design Center (www.formdesigncenter.com) i Malmö 16/9-23/10 2011.
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