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Ännu en gång slår vi upp hd.se/kultur för "Vår Salong". Mer än 100 konstnärer skickade
bilder till oss för bedömning av årets curatorer konstnärerna Barbro Westling och Peter
Johansson.
Resultatet av deras tuffa arbete kan närstuderas här där Barbro Westling och Peter Johansson
också kort motiverar varför de stannat upp inför just dessa uttryck.
Vår Salong 2013 är ett prov, bland många, på bredd och vitalitet i konstlivet i den del av världen vi
kallar Nordvästskåne.
Att konstens gryta fortsätter att puttra är hela tanken med denna opretentiösa mönstring.
Detta är tionde gången vi arrangerar salongen. De senaste åtta finns att tillgå på hd.se/kultur.
(http://hd.se/kultur/2012/05/06/varsalong-2012/)
Välkomna till Vår Salong 2013!

Sara Stenlund
"Go to the ant"
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Björn Månsson: "Hund bakom dörr"
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Barbro Westling & Peter Johansson: "Två bilder som är så uttrycksfulla att det är skrattretande. Det
är ju för guds skull vovvar på bilderna och ändå har de uppsyn som hos Munch eller Dardel."

Peter Göransson: "landskap"
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Barbro Westling & Peter Johansson: "Tre osannolika broderier av Gertrud Sundling från
Örkelljunga. Med ett tonårsspråk och drastiska besked åstadkommer Sundling rebusliknande
ikoner för vår tid."
Gunnar Bergdahl (/kultur/gunnar-bergdahl/)
gunnar.bergdahl@hd.se (mailto:gunnar.bergdahl@hd.se) 042-489 90 06

Curatorerna:

"För de flesta är konst detsamma som tavlor och måleri. Fullt begripligt eftersom måleriet har så lång och
bred visuell tradition, finns i så många skilda sammanhang och talar så direkt till sin åskådare med färg och
form.
Årets vårsalong har dock det fina med sig, tycker vi, att den utöver måleri och teckning bjuder på andra
konstnärliga tekniker. Visserligen saknades appar, film, relationella verk och andra samtida konstuttryck
men här finns keramiska skulpturer, textila textverk och smått galna bruksföremål.
Vårsalonger brukar ha just detta drag gemensamt, en rik och orädd flora av uppfinningsrikedom, egensinne
och frihet i uttrycket.
Inte bara politik är att vilja, konst är i hög grad också att vilja något! Som konstnärer och curatorer för årets
vårsalong har vi velat visa på det mångfaldiga och oängsliga i nordvästra Skånes konstliv. "
Barbro Westling/Peter Johansson
Konstnärer och curatorer. Just nu förbereder och bygger de en utställning på Jönköpings läns museum
(http://www.jkpglm.se) med ett personligt urval ur museets samling. Öppnar i september.
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