Över skogen lyser stjärnorna
Träden sträcker sig likt antenner mot universum, fångar upp tankar,
idéer och minnen som svävar omkring där i evigheten. I skogen finns ju
ingen tid som ni vet. Bara mörker och ljus om vartannat och vi som
traskar där kan känna tidlösheten mellan trädstammarna. Vi blir ödmjuka
inför det storslagna i detaljerna, vi kan se universums virvlar i en snäckas
skal. Vi förnimmer något som vi bara kan uppleva i våra drömmar.
Skogen är magi. Likt gamla radioapparater tar vi emot något viktigt som
träden har att berätta och ut ur knastriga högtalare kommer enstaka ord, ibland hela
meningar. Det kan verka obegripligt till en början men jag tror att skogen äger svaren. Den
säger att du bär stjärnorna inom dig.

Över skogen lyser stjärnorna är titeln på utställningen av Åsa Johansson och
Mattias Åkerfeldt som visas i Konstkuben fram till den 14 oktober 2018.
Utställningen vill uppmuntra fler att ta del av områdets fantastiskt vackra omgivningar, få fler
att gå ut i skogen och bara vara:

Skogsbada
"Det är ett nytt uttryck och en fin beskrivning av det vi gör i skogen och vill inspirera till med
den här utställningen. Vi tänker att vi vill ge dig som besökare en uppgift -att fotografera ett
träd som du tycker talar till dig och skriva en rad om vad trädet eventuellt berättar."
Berättelserna kan besökaren sedan presentera på ett Instagramkonto i samband med
utställningen.
Allt material till den här utställningen har konstnärerna hittat under sina skogspromenader i
området, material i form av spontana fotografier, idéer till teckningar, collage och objekt.
Utställningen visar fotografier, teckningar och mindre objekt av trä samt bemålad gips
och foto/teckningscollage.
Att peka på det stora i det lilla: Konstkuben myllrar av skogsbilder! Kom och bli inspirerad!
Samtidskonst i Bro och Konstföreningen Local A. med stöd från Sveriges Konstföreningar och
Kulturens

#ubkonsthall
#överskogenlyserstjärnorna
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