Välkommen på vernissage med

John Eyre, Carina Moberg-Eyre
och Mollie Albertsson
Lördagen den 11 november, kl 14.00-16.00
John Eyre

”Gamla och nötta, rostiga och buckliga fordon har alltid haft en dragningskraft på mig. I synnerhet de amerikanska bilarna från förr, med sin kraftfulla design och mullrande motorer. Jag vill
försöka porträttera dem som de individer de är och berätta deras historia. Mina bilder är ofta hårt
beskurna, jag kryper tätt inpå motiven för att skapa spännande och nästan abstrakta, poetiska
bilder och närgångna porträtt. Akvarelltekniken lämpar sig väl att fånga rostens rinningar och
rosor, färgerna blir klara och vackra och slumpmomentet i vattnets väsen hjäper till att skapa en
slags poesi kring dessa motiv.”

Carina Moberg-Eyre

Havanna, akvarell av John Eyre

Collage av Carina
Moberg-Eyre

Carina Moberg-Eyre studerade vid Kyrkeruds estetiska folkhögskola och vid Konstfackskolan i
Stockholm 1978-1982 samt skulptur på metallverkstan vid Konstakademien 1996. Hennes konst
består av collage, måleri, textil och metall. Hon har medverkat i samlingsutställningarna Liljevalchs
vårsalong, Höstsalongen på Värmlands museum, Skandinavia today i Japan samt vandringsutställningar i Grekland och Afrika. Separat har hon ställt ut bland annat på Konstfrämjandet i Örebro,
Textilgruppen i Stockholm, Galleri Moberg i Kristinehamn samt Galleri Vision i Stockholm.

Mollie Albertsson

Mollie Albertsson har en examen från Konstfack i Stockholm och var under 2016 stipendiat på
Målerås Glasbruk. Sin hantverksutbildning har hon fått då hon studerat på Nyckelviken, Capellagården, samt Basis konstskola. Hon har ett färgstarkt formspråk där lekfullheten får stor plats.
“Lekfullheten är det som driver mig framåt i allt jag gör, den formar objekt och gör det till en lek i
verkstadsmiljö” säger Mollie Albertsson.

Under vernissagen berättar utställarna mer om sitt arbete.
Servering från 14.00 av kaffe & kaka, ost & vin/öl/vatten under vernissagen.
Utställningen pågår 11-23 november i
Spånga Församlingshus, Värsta allé 1 (nära Spånga station).
Öppet vardagar 09.00-12.00, 13.00-16.00
Skulptur
av Mollie Albertsson

Spånga Konstförening
www.spangakonst.se

