KONSTFÖNSTER
EKSJÖ
Stad i förändring

TROND
SANDER
WELSTAD
Trond är född i Oslo och bor nu
utanför Eksjö där han arbetar med
blandade tekniker på stora dukar i
gränslandet mellan figurativt och
abstrakt måleri

NATHALIE
FJÄLL

LIU
LIFEN

Nathalie är bosatt i Bellö och
målar detaljerade tavlor med
motiv från bland annat
kommunens byar. Motiven
återfinns numera också på
affischer, vykort och brickor

Lifen är född i Yunnan, Kina och
bor idag i Mariannelund. Hon
arbetar i olja. akryl och akvarell,
ofta med återspeglande av den
vackra naturen som omger
Mariannelund

LIVE-MÅLNING I EKSJÖ
Lördagen den 14 maj:

Trond Sander Welstad

Lördagen den 21 maj:

Nathalie Fjäll

Lördagen den 28 maj:

Liu Lifen

Tid: Livemålning kl. 10.00 – 14.00
Plats: Var sitt skyltfönster i lokalen på Södra Storgatan 14

Då har juryn sammanträtt och kan med en liten glad trumpetfanfar annonsera att tre
konstnärer är utvalda att delta i årets Konstfönster Eksjö.
Under tre lördagar i maj kommer lika många konstnärer att byta sin vanliga ateljé mot en
något udda arbetsplats – ett skyltfönster i centrala Eksjö. Du som befinner dig på stan
dessa lördagar kommer att kunna se konstnärerna måla live utifrån idéer om hur en
framtida småstad kan se ut.
Konstnärerna som deltar:
Lördagen den 14 maj:

Trond Sander Welstad, Instagram: @trondsanderwelstad

Lördagen den 21 maj:

Nathalie Fjäll, www.bytavla.se

Lördagen den 28 maj:

Liu Lifen, www.liulifen.com

Motivet som konstnären väljer att måla kan vara en detalj som är ett signum för staden
eller kanske ett större perspektiv. Det är upp till var och av konstnärerna att tolka. Kom
och ta del av den skapande processen i realtid och se hur färger, penslar och kreativitet
skapar framtidsbilder av Eksjö!
Verken som konstnärerna skapar under lördagarna i maj kommer att bjudas ut till
försäljning innan de nya hyresgästerna flyttar in i lokalen.
Syftet med projektet är att lyfta fram och främja lokala konstnärer i Eksjö kommun och
samtidigt ge alla som bor i eller besöker Eksjö en trevlig och spännande upplevelse under
tiden en ledig lokal letar efter en entreprenör.
- Att fylla tomma skyltfönster med liv bidrar till en positiv bild och en attraktiv stadskärna.
Det som är spännande är att många lokaler nu börjar fyllas och vi har haft angenäma
problem att hitta en lokal som vi kan använda, säger Helén Lindqvist, vd Eksjö.nu,
ledamot i styrelsen för Eksjö Stadsutveckling och en av initiativtagarna till Konstfönster
Eksjö.
Bakom projektet finns Eksjö Stadsutveckling (ESU) tillsammans med Eksjö kommun,
Eksjö museum & Tourist center, Eksjö Konstförening och Höglandets Konstronda.
Stort tack till Norrgården AB, Ambri´s Italien och Rosso fisk och skaldjur för att vi får låna
skyltfönstren i er vackra lokal!
Häng med på första upplagan av Konstfönster Eksjö!
För mer information kontakta
Helén Lindqvist, helen.lindqvist@eksjo.se, 076-8000347
Johan Lindfors, johanlindfors@telia.com, 070-6696844

