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NYHETSBREV

Styrelsen Helena Hasselberg ordförande, Kaj Lahtikivi kassör, Emil Hamberg sekreterare.
Övriga medlemmar: Roger Nilsson Hallen, Åsa Wernmarker, Monika Jernelius och Hans Erikson.
Suppleanter: Anna-Karin Tholerus, Viveca Lindberg, David Johansson, Mikael Parr och Ann-Charlotte Sandelin.

Festlig avspark
för nya
Konstforum!
Olle Vikmång invigde Konstforums nya
lokaler. I sitt tal underströk han att kulturen är
viktig för samhället och demokratin.

Malin Lager – första konstnären på
Konstforums nya väggar – hennes textila
”måleri” kan ses till och med 4 september.

Efter den välbesökta avsparken har många
klivit in genom Konstforums nya dörr.

Snart dags för – JACOB ORTMARK
Han kallar sig Abstrakt cartoonist och visar
Landskap i den kommande utställningen.

Läs mer på sidan 2.

Trångt! Malin Lager, vår första utställare står
längst till vänster. Foto: ACS

“Gräs IV” av Malin Lager. Bilden är beskuren.

Invigningstal: Olle Vikmång invid “Virve”.



Den egna viljan är enda sanna
vägen till det genuina
”Ett misslyckat penseldrag får inte samma
konsekvenser som en misslyckad passning.

Skillnaden mellan fotboll och konst är
många. Men likheten som Liverpools
tränare Jurgen Klopp påminde oss om i en
intervju ett tag sen när han jämförde fotboll
och konst är att de viktigaste är inte titlarna
eller galleri representationen, utan ”the moment”
när du skruvar den i krysset eller första anblicken
på ett verk av Picasso.

Konst är för mig som för många andra, en
kravlös och lustfylld plattform att uttrycka sig på.
Där ens egna vilja är den enda sanna och den
enda vägen fram till ett genuint verk. Jag
inspireras av Marcel Duchamp, Jackson Pollock
och Maurizio Cattelan. Likaså av Totti, Iniesta
och Xavi. Gemensamma nämnaren är uppenbar
för den invigda.

Abstrakt cartoonism kallas min stil och är mitt
påhittade universum. Stilen kännetecknas av
blandningen mellan geometrisk och expressiv
abstraktion. I den här utställningen utforskar jag
landskapen i landet Abstrakt cartoonism från ett
flygplansperspektiv. Som ni ser så tog jag två glas
whiskey före avfärd och lät penseln göra resten.”

Jacob Ortmark är mer bekant
med Konstforums nya lokaler än de flesta,
för det är här han stått och målat under
sommaren. Duken var för stor för ateljén som
ryms hemma i hans kök, den plats han
annars längtar till efter träningarna.

– Det var i Degerfors jag började måla i stilen
abstrakt cartoonism, berättade Jacob när
han besökte Konstforums invigning och
tittade på Malin Lagers textila verk..

Konstnärskapet är mer än en hobby för den
professionelle IFK-spelaren. I en intervju i
tidningen Offside berättar han hur mycket
måleriet betyder för honom och breddar hans
perspektiv i livet.

”Om jag bara hade haft fotbollen hade det
inte varit bra för mig. Den hade kvävt mig.
Det var nog först i fjol, i Sirius, som jag fick
mitt break som fotbollsspelare och det var
inte en slump. Jag omfamnade mitt andra
stora intresse, tog det på allvar och det
gjorde att jag fick en balans inom mig.”

Här i inledningen skriver han själv inför
utställningen Abstrakt cartoonism: Landskap
som har vernissage fredag 9 september.
Vernissage på en fredag? På lördagen åker
IFK till Malmö inför söndagsmatchen mot
Malmö FF.

Utställningar hösten 2022
• Malin Lager. 20/8–4/9
• Jacob Ortmark. 9/9–25/9
• Tomas Herngren. 1/10–16/10
• Elin Redin. 22/10–6/11
• Saga Wendotte. 12/11–27/11
• Julutställning. 3/12–18/12

ÖPPET onsdag–söndag kl 12–16.

Vill du vara gallerivärd?
Vi behöver hjälpas åt att hålla galleriet
öppet. Det är alltid någon ur styrelsen som
tar huvudansvaret men vi blir gärna fler
gallerivärdar, främst på helgerna.

Du får möjlighet att djupstudera konsten
och kanske även träffa konstnären. Och det
är roligt att arbeta tillsammans. Ta chansen!

Mejla info@konstforumnorrkoping.se.
Skriv Gallerivärd i ämnesraden.

Eller hör av dig via Instagram / Facebook.


