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Lördagen den 8e februari klockan 13.00 öppnar Edsviks konsthall

för vernissage för Annelie Hallgrens utställning som pågår fram till

och med den 23 e februari. Det är en form av abstrakt blandkonst

med akvarellen som bas. Därtill läggs tusch, grafit och akryl.

Annelie Hallgren beskriver själv sin konst som en naturnära och

abstrakt bildpoesi där den flyende formen ska vara central. Hon

är idag verksam i Täby kommun men har sina rötter i Söderhamn

där hon föddes 1962.

I hennes CV över utbildningar finns bl a; Forsa Folkhögskola i

textilt hantverk. Richmond College Sheffield, Art Classes. Konst och Miljöskolan i

allmänna konstnärliga uttryck. Dalarö Folkhögskola, estetiska inriktningen, med

konsthistorisk orientering och måleri i Paris och Stockholms Tillskärarakademi.

Annelie Hallgren har haft en rad utställningar i

Stockholmsområdet men hon har även rört sig

runt om i landet. År 2011 hade hon en

uppskattad utställning på Atriet i Klippan som gav

lysande recensioner i Nordvästra Skånes

tidningar. Hennes blandteknik innebär att hon

även blandar tekniker som enligt estetiken inte

ska vara möjliga att blanda.

 

 Johan Flyckt

 flyckt@dinlokaltidning.se

Redaktör och en av initiativtagarna till Din Röst 1999. Arbetar

även med lokal utveckling till vardags. Brinner för

demokratifrågor och ser oändliga möjligheter i en tid då

nationalstaten spelat ut sin roll till förmån för en ny glokal

verklighet.
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