Pressmeddelande

Måndagen den 11 januari 2016

MOTHER/ konstnär Roland Persson
23 januari - 30 april 2016
Varbergs Konsthall
Välkommen till pressvisning torsdag 14 januari kl. 14.00
Varbergs Konsthall inleder det nya året med en stor separatutställning av Roland Persson, en av Sveriges
främsta skulptörer. Roland Persson är känd för sina rumsliga installationer med avgjutningar av igenkännbara
objekt i silikon. Vid första anblicken framstår allt tryggt verklighetstroget men vid en närmare betraktelse
framträder en alltmer surrealistisk och drömlik värld, där det igenkännbara framstår som främmande och
absurt.
I sina verk ställer han frågor kring vem människan är, vad hon på gott och ont är kapabel till och i sin undersökning väjer han inte för de mörkaste rummen. De flesta av oss vänder sig bort, vi vill inte veta vad som händer
när världsbilder kommer i konflikt med varandra och det sociala kittet spricker upp och framförallt inte inse, att
det händer också här mellan oss.
Roland Persson (1963) bor och verkar på Värmdö, Stockholm. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och på
Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har haft en rad utställningar i Sverige och internationellt, han är
också upphovsman till ett stort antal offentliga skulpturer. Däribland ett verk som många säkert känner igen, det
är hans pressade träd i verket ”In Between” vid T-centralens biljetthall på Sergels torg, Stockholm.
PRESSVISNING
Välkommen till pressvisning torsdag 14 januari kl. 14.00. Utställningen presenteras av konstnär Roland Persson
tillsammans med Björn Springfeldt, f d chef för Moderna Museet, som skrivit texter till utställningskatalogen,
samt Eva Eriksdotter, konstnärlig ledare för konsthallen.

VERNISSAGE
Välkommen till vernissage lördag 23 januari kl. 14.00
Bästa hälsningar
Eva Eriksdotter
konstnärlig ledare, konst/utställningar
0730 80 85 71, eva.eriksdotter@varberg.se
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