I utställningen 8 name for sten på is förvandlas Osby ishall till en nutida konsthall när åtta
svenska och danska konstnärer beträder ishallen med blandade praktiker.
Efter studier vid Kungl. konsthögskolan flyttade Alexander Wireen och Julia Bondesson till
Killeberg där de nu bor och arbetar, Alexander med dockteater och teckning och Julia med
skulpturer och performance.
Alexander och köpenhamnsbaserade kollegan Simon Gorm Andersen kom på att de ville göra
en utställning tillsammans. En utställning med samtidskonst som skapar en knutpunkt mellan
konstnärer med olika praktiker, bosatta i olika delar av Sverige och Danmark. I Osby flätas
det lokala och det långväga samman. Möjligheten kom när Osby kommun ville låna ut sin
ishall under tre veckors tid.
-

Osby ishall är en otroligt intressant plats som förenar sport och lokal kultur, säger
Alexander Wireen.
Vad händer när samtidskonsten möter ishallen?

-

-

Sport har oftast en bred publik medan kultur når en specifik målgrupp
kulturintresserade. Sällan visas eller nämns de tillsammans. Ändå finns stora likheter
så som dedikation och laganda, säger Josefina Malmegård som har spelat hockey och
på utställningen visar en film som skildrar två fitnesscoacher.
Både sport och konst är meningslöst om man inte har intresse – är man intresserad så
är det väldigt meningsfullt, säger Jan Matsson som visar en installation med
skulpturer.
Varför bjöds just dessa konstnärer in?

Arrangören Simon Gorm Andersen, skriver att det finns ett gemensamt intresse för något som
han kallar materialets alkemi och dess förbindelser till minnet. Vad som är levande eller dött
och vad som kan få nytt liv i en installation, en träskulptur eller en dockteater är något som
förenar de åtta konstnärerna.

Deltagande konstnärer: Simon Gorm Andersen, Julia Bondesson, Julie Clifforth, Therese
Enström, Gazelle Kianoush, Josefina Malmegård, Jan Matsson och Alexander Wireen.
Curatorer: Alexande Wireen och Simon Gorm Andersen
Plats: Osby Ishall, Klövervägen 10, Osby.
Utställningsperiod: 6 juli – 20 juli.
Vernissage lördag 6 juli 16:00 (se nedan för program), därefter
Onsdag, fredag, lördag, söndag 12:00 – 18:00
Torsdag 12:00 – 20:00.
Lördagen den 20 juli 10:00 – 12:00
Vänligen observera att utställningen är stängd när vi visar performance/dockteater. Mer
information på hemsidan: https://8name.a-x.name

