
Ingegerd visar färgstark konst
Carlström har sin första utställning i Tranås
TRANÅS Ingegerd Carlström målar med inspiration från omvärlden.
Nu ställer hon ut i Tranås.
Publicerad 20 sep 2016 19:03

Ingegerd Carlström ställer ut i Tranås, med vernissage på
fredag.Foto: Bodil Molin

Hon gjorde debut som konstnär sent i livet. 1998 hade Ingegerd 
Carlström sin första utställning. Då var hon 52 år.
— Men jag har alltid skapat saker, till exempel sytt kläder och 
lapptäcken, säger hon.
Konstnären visar upp sina arbetsredskap. Det är en spade i gummi, 
palettknivar i olika storlekar och duk av juteväv från Italien.
— Jag använder en grov duk. Den tål att jobba på och det går att göra 
flera lager med färg.
Ingegerd Carlström beskriver sitt arbetssätt.
— Jag är ganska våldsam när jag målar och använder vidlyftiga rörelser. 
Acryl, som jag jobbar med är tacksamt eftersom det går att måla över.
I sin ateljé hemma i Huskvarna har Ingegerd Carlström ofta flera dukar 
på gång samtidigt. Hon utövar också sitt konstnärskap i sommarstugan i 
Falkenberg. Mycket av inspirationen hämtas där, från vatten, hav, stenar 
och fält. Över huvud taget består motiven av sådant som händer i 
hennes omvärld.



Ingegerd Carlström själv beskriver sina bilder som förenklade och
avskalade men inte direkt avbildande och inte heller helt abstrakta.
— Jag gillar att måla med färger och får ofta höra att mina tavlor är
varma.
Det märks tydligt på de tavlor som nu hänger i Piratenhuset, hos
Tranåsbygdens Konstförening. Totalt finns 42 verk med på den
utställning som har vernissage på fredag.
Det blir första gången Ingegerd Carlström visar sin konst i Tranås.
Genom åren har hon haft utställningar, både separat och i grupp, i
Sverige, Tyskland och Danmark.
Från 1998 och fram till nu har hon haft en permanent utställning på
Galleri Smedbyn i Huskvarna. Nu när det avvecklas blir Ingegerd
Carlström på ett sätt en friare konstnär.
— Det är lite svårt att vara bunden till ett galleri. Då är man tvungen att
producera hela tiden, vilket kan vara stressande, säger hon.

Förenklade bilder


