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Frank Larsen- "Harpäls och oxblod" 2-20
november på Konsthantverkarna
Frank Larsen ”Harpäls och oxblod”
2–20 november 2013
”För mig är är funktion, tidlöshet och enkelhet självklara begrepp. Jag ser min
keramik som en blandning av skandinavisk modernism och anglo-asiatisk
keramisk tradition. Jag vill även att mitt arbete ska uttrycka kunskap och
insikt i råmaterialens väsen och karaktär. Allt från de olika lerorna till
mineralerna till olika typer av aska. Det viktigaste enligt min mening är dock
förståelse och respekt för Eldens magi, för utan eld och glöd ingen keramik
och inget annat liv värt att leva heller för den delen.”
Frank Larsen har ett nyfiket förhållningssätt till sitt arbete. Han upphör aldrig
att utforska möjligheterna och räds inga utmaningar. Här på
Konsthantverkarna är han en keramiker som tilltalar många olika grupper.
Hans rakufåglar hamnar ofta hos konstföreningar, hans serie terra sigillata
samlas av flera stylister, hans bruksbetonade tekannor är utmärkta presenter.
Som ett avslut på årets utställningsperiod kan vi inte tänka oss någon bättre
än Frank Larsen. Han är bestämd i sin kärlek till leran och 2013 har varit lite
av ett keramikår på Konsthantverkarna, säger intendent Åsa Lockner.
KONSTHANTVERKARNA- Våra 93 medlemmar har tagits in i
Konsthantverkarna av en utomstående jury. Vi arbetar med att presentera alla
dessa konstnärskap på sitt sätt och galleriet blir därmed ett viktigt redskap.
Under 2013 visar vi 11 separatutställningar. Fullständigt program återfinner
du på vår hemsida. Bifogas utställningsprogrammet för 2014.

För mer information vänligen kontakta Åsa Lockner, intendent 08-611 03 70
Pressvisning fredag den 1 november kl 15.00. Vernissage lördag den 2
november kl 12.00 - 16.00. Välkommen!
Åsa Lockner, Intendent info@konsthantverkarna.se
KONSTHANTVERKARNA mobil 070-740 58 38
Södermalmstorg 4, 116 45 Stockholm T-bana: Slussen
www.konsthantverkarna.se
BILDER FINNS ATT REKVIRERA FRÅN KONSTHANTVERKARNA ELLER
NEWSDESK
Utställningsprogram för 2014 på KONSTHANTVERKARNA vid Slussen.
VÅR
Jenny Edlund,
smycken

12 januari –
30 januari

Pia Törnell,
keramik

1 februari –
19 februari

Gunnel
Sahlin, glas

22 februari –
12 mars

Gösta Grähs
och Kerstin Hörnlund, keramik

15 mars – 2
april

Nordiskt
glastema med danskt glas: Pernille Braun, Stine Bidstrup och
Maria Bang
Espersen

5 april – 30
april

Medlemsutställning:
halssmycken

3 maj- 21 maj

Svenska
Shiborisällskapet

24 maj – 18
juni

Sommarutställning:
medlemmar KHV

30 juni – 26
aug

HÖST
Åsa Pärson,
textil

30 augusti –
17 september

Anna
Lerinder, keramik

20 september
– 8 oktober

Kristoph
Finkel, trä

11 oktober –
29 oktober

Pamela Wilson,
smycken

1 november –
20 november

Julskyltning

22 november –
31 december

Konsthantverk av högsta klass sedan 1951. Unika objekt, smycken, vackra
bruksföremål och konceptuellt konsthantverk.

