STINA LÖFGREN HERBARIUM
Stina Löfgrens SAK Edition Herbarium är fantastiska
naturstudier, organiska former, överdrivna i färg och
storlek. Objekten bär hennes omisskännliga formspråk
med reducerade former, där den tecknade linjen är
central. Den markerar, avgränsar och anger motivet.
Objekten i Herbarium sticker ut från väggen, som
naturens utropstecken.
“Jag har gått och filosoferat över livet och tittat på
naturen, och fick en stark önskan av att göra enkla och
vackra saker, någonting självklart. Så det här är
resultatet av det – små skogsfynd i uppförstoring.”
Stina Löfgren om verken i Herbarium
Emalj som material är slitstarkt och hårt vilket
kontrasterar fint mot de motiv hon arbetat med, sköra
löv och andra växtdetaljer. Emaljen förknippas kanske mest med offentlig konst, med en
storhetstid under andra halvan av 1900-talet, då många sjukhus, torg, skolor och den då
framväxande tunnelbanans stationsmiljöer smyckades med emalj. Löfgrens verk kan
placeras utomhus och är gjorda på kollektivverkstaden Föreningen Emaljverkstaden i Falun,
grundad 1976.
Stina Löfgren är utbildad vid Konstfack. Förutom med unika objekt och utsmyckningar
arbetar Stina Löfgren som illustratör och grafisk formgivare. Löfgren var en del i den grupp
som arbetade med gestaltningen av restaurangen och cafét inför Nationalmuseums
nyöppning 2018. En utställning i sig och en undersökning av samtida design i Sverige och
Norden, där Löfgren bl.a. tog fram en vattenstation i emalj, träsnitt, mobiler och det jättelika
Femettan-bordet.
Herbarium
30 individuella verk, 10 motiv 3 färgställningar
Emaljerad stålplåt
Varierande storlek; största mått 43,6 cm (bredd) och 44,3 cm (höjd)
Pris 4000
Release i december
Sveriges Allmänna Konstförening SAK är Sveriges äldsta och största konstförening, med syfte att väcka och utbreda intresse
för samtida konst. I serien SAK Edition tas årligen två-tre multiplar fram tillsammans med Sveriges mest spännande
konstnärer.
För mer information och bilder,
välkommen att kontakta kommunikationssamordnare Anna Hesselbom
på 070- 744 54 48 eller anna.hesselbom@konstforeningen.se

