
VERNISSAGE
Liv Borglund keramik
Hästen, för mig, är ett fantastiskt djur! Med sin styrka och elegans utstrålar den något som få andra djur har och det är bland 
annat detta som jag vill uttrycka i mina skulpturer: styrka och elegans. Men jag vill också uttrycka den glädje jag känner då 
jag är med hästen. Hästarna är för det mesta glaserade i färgglada nyanser vilka ger skulpturerna, trots sin inte sällan natu-
ralistiska gestaltning, en  känsla av fantasifullhet och lekfullhet. När man tittar på mina skulpturer ska man känna livfullhet och 
glädje. Jag arbetar i stengodslera och laborerar mycket med glasyrer för att få fram spännande skiftningar och nyanser. 
Det är sällan en häst är den andre lik, både utseendemässigt men förstås även ur glasyrsynpunkt.

Mats Svensson grafi k
I grafi ken har mitt intresse förskjutits från bilder av det svenska kulturlandskapet mot bilder utan strikt verklighetsförankring, 
bilder som snarare handlar om mänsklig kultur i en vidare bemärkelse. Egna skisser, tidningsbilder, fi lmavsnitt, miljöer eller 
annat som jag ser kan leda in mig i tankar som i sin tur får mig att börja på en bild. Jag har sällan bilden helt klar i mitt huvud 
när jag börjar, utan den växer sakta fram medan jag arbetar. I arbetet med koppargrafi k kombinerar jag etsning och torrnåls-
gravyr. Jag tycker om hantverket med etsning, gravering och tryckning och efter tjugo års arbete med grafi k märker jag hur 
teknik och uttryck allt oftare går hand i hand. 
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