örebro tidning mars 2012

Åsa Södergren visar
måleri och collage

Könsroller, religion och pallyftare
I veckans lokala konstsvep har Örebro Tidning varit och tittat på utställningarna i konsthallen, på
länsmuseet och i Kulturhuset. I Örebro Konsthall pågår en utställning av den kubanske konstnären Juan
Andrés Milanes Benito, som är verksam i Oslo, till 15 april. “Analyzing sanity” (bilderna ovan och nedan
till höger) heter hans utställning som bland annat innehåller en grävmaskin, pallyftare och de gamla
amerikanska bilar som är så populära på Kuba. Juan Milanes Benito hade två konstverk med under Open
Art i somras, dels den så kallade skobilen “The Route” som stod i Krämaren, dels “Reserve space”.
Elisabeth Ohlson Wallin har den stora fotoutställningen “Jerusalem” (bilderna nedan till vänster) på
Örebro Läns Museum till 6 maj. Jerusalem är en helig stad i tre världsreligioner – judendomen, islam och
kristendomen. Ohlson Wallins bilder, som är tagna på plats i staden, utgår från texter i religionernas heliga
skrifter som kan användas för att förtrycka hbtq-personer.
På Kulturhuset visas fotografen Heidi Lunabbas fotoutställning “Tvillingar” (bilden längst ned till höger)
till 30 mars. Där utforskar Lunabba hur kläder och yttre attribut bygger en tydlig könstillhörighet redan
hos små barn.

Örebrokonstnären Åsa Södergren
ställer ut måleri och collage på
Galleri Nord 24 mars–4 april. Åsa
Södergren har bland annat utbildat
sig på Örebro konstskola och har
tidigare haft separatutställningar
på exempelvis Galleri Abante i
Stockholm, Mummel & Mums
och även en gång på Galleri Nord
tidigare.
Gränslandet
mellan
människans inre och yttre är ett
återkommande tema i hennes
bilder.

Stylister ställer ut
futuristiskt mode
De fyra blivande stylisterna
Felicia Rydén, Johanna Kesenci,
Ardita Terllabuqi och Shewit
Tesfamichael ställer ut bilder på
Kulturhuset till 30 mars. Grunden
för fotoutställningen som kallas
“Welcome to the future” är att
de fyra sminkat två modeller
var med vad de tror kommer att
vara framtidens make up och
sedan tagit bilder på modellerna.
Utställningen är ett projektarbete
för de fyra unga kvinnorna som går
sista året på Plusgymnasiet.

Nytt konsthantverk
i renoverad butik
Konsthantverkarna
i
Örebro
har renoverat sin butik och
har sin första utställning efter
nyöppningen
perioden
24
mars–18 april. Då ställer sex av
Konsthantverkarnas medlemmar
ut helt nya kollektioner. De sex
är keramikern Birgitta “Bi”
Berg med kollektionen “Hälla &
Drälla”, textilkonstnären Elisabet
Jansson med kuddar i skarvsöm
i kollektionen “Skarvar”, Evis
Magnusson med brukskeramik,
Marie-Louise
Hegewald
med
silver, smyckeskonstnären Marie
Spjut visar ringar och Patrick
Bentham Radley ställer ut trollsländeskulpturer och totempålar.

Jesper Norda med
fyra verk i Wadköping
Jesper Norda ställer ut fyra verk
hos Konstfrämjandet Bergslagen i
Wadköping till 8 april, däribland
två videoverk och ett ljudverk.
Norda är musiker, kompositör och
bildkonstnär och jobbar parallellt
med musik och bild. Utställningen
har fått namn av ett av verken
och kallas ”Goldbergvariationen”.
Övriga verk är “13 timmar
soluppgång”,
“Magnoliaklockan”
och “17 december 2011”.

