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Mark Andersson

Linjens magi, för mig är processen det viktigaste i 
verken. Jag använder olika syror för att måla fram 
motiven på kopparplåtar och glas. I mitt måleri  
låter jag tuschet styra motiven över blöta papper 
och dukar. Det oväntade och bilderna som kommer 
fram kan jag inte styra över,  Masker, fårskallar och 
bockar, alla är de porträtt av mig själv! Det är jag 
och materialen som tillsammans skapar bilderna.

Björn Brusewitz

Träskulptur görs  
utifrån och in 
då man hugger och  
täljer i trästycket.
Bild görs däremot  
inifrån och ut, 
från den tomma  
ytan till den  
färdiga bilden -
I mitt fall gravyrer  
som ristats i  
kopparplåt  
och tryckts på  
papper.
Torrnålsgravyr ger  
de vackraste linjer  
som jag vet!
Och trä de  
säregnaste  
uttrycken!
Allt är om  
Människan.  
Och Träd.
På vilket sätt  
– det får ses. 

Björn Brusewitz

Skogen Mark Andersson



Malin Engström

Jag är född och uppvuxen i en liten kuststad vid 
norska gränsen. Här kretsar det mesta kring
handel och det ena köpcentrat efter det andra  
stiger upp ur marken. På de vackraste platser vid
vattnet breder de ut sig med parkeringsplatser och 
färjeterminaler, fast behovet efter lägenheter är
stort.

Elin Feldgrill

Mitt konstnärskap handlar om att acceptera död-
lighet och vår existens. Det karaktäriseras av en 
vilja att berätta, skapa, undersöka, ifrågasätta och 
försöka förstå. Ett sätt för mig att avreagera mig på 
livet och vår omvärld och bearbeta mina känslor, 
tankar och det som händer inom mig. Gestaltning-
ar av mina rädslor. Stanna upp och zooma in på vår 
tillvaro och gå in i mig själv, acceptera händelser 
och intryck genom livet som jag kan vidarebeford-
ra. Ett intresse av natur, vetenskap, historia, biologi 
och psykologi präglar min konst. Jag undersöker 
hur vi är uppbyggda, hur vi bryts ned och hur vi 
fungerar. 

Elin Feldgrill

Babels torn (beskuren)  Malin Engström

För mig har kundvagnen 
kommit att symbolisera så 
mycket; Mammon, kom-
mersen, klyftorna, belast-
ningen av jordens resurser 
och det ekologiska syste-
met, tomhet och ensamhet. 
Den är också estetiskt och 
bildligt tilltalande i sin 
grafiska skärpa och har på 
mina bilder kommit att 
anta mänskliga egenskaper. 
Kundvagnarna har besjälats 
och antar nya skepnader. 
En armé på havsbottnen i 
“Bottennotering” en rass-
lande kjol i “Shake it baby”, 
i “Babels torn” reser de sig 
mot en orolig himmel.



Daniel Henningsson

Med metalltråd kan man dra linjer och forma 
skisser i tre dimensioner. När man drar linjer i det 
tredimensionella rummet skapar man avgränsning-
ar som ögat kan uppfatta som massa. Just denna 
massa, eller kanske avsaknaden av den fascinerar 
mig. Allt det ögat själv lägger till i mellanrummen 
mellan trådarna. 
Ett motsatt tillvägagångssätt  är förstås också 
spännande. Att fylla alla former som går med tråd, 
att skulptera med tråden. Låta tråden skapa in-
tressanta ytor på verken. Ett virrvarr av linjer som 
skapar en form. 

Helene Hortlund

I Ristningar skär linjerna genom luftrummet och 
bildar slingrande rumsteckningar. Teckningen 
känner inga fysiska hinder och tränger ut genom 
vägg och golv, en bild långt större än de faktiska 
ramarna. Svärtan i det virade lingarnet gäckar upp-
fattningen av tredimensionaliteten i formerna och 
kan lätt uppfattas som tomrum, som glipor i rums-
rymden. Verket för tankarna till en kolteckning i 
monumentalformat som aktiverar hela rummet och 
gör betraktaren delaktig med sin kropp och rörelse. 
Linjernas rumsliga spel skapar tecken som hämta-
de ur ett svunnet alfabet eller ett ännu ej skapat.  
I verket sammanförs teckningens medium med en 
textil sfär i ett genremässigt samtal, vad händer i 
övergångarna mellan textil, skulptur och teckning?

Daniel Henningsson



Fredrik Lindqvist

Jag jobbar med träsnitt som trycks på tyg. Jag 
tecknar först motivet på träplattorna som skiss och 
skär därefter ut motivet med vassa knivar. Efter 
att motivet är färdigskuret valsas plattan in och 
trycks med hjälp av en tryckpress på enfärgade och 
mönstrade tyger. De olika tygtrycken sys sedan 
ihop till en större helhet.
Jag hämtar inspiration ifrån poptidningar, djur-
böcker och världen runtomkring mig.

Ristning Helene Hortlund

Fredrik Lindqvist



Ballongskrufs Lina Nordenström

Solitär (beskuren) Lars Nyberg

Lina Nordenström

Till ”Linjens Magi” har 
jag valt att bidra med 
skrufs. De är tidlösa, men 
in i min konst kom de i 
början av 90-talet och har 
sen dess poppat upp lite 
då och då – alltid oväntat. 
Det kan börja med att jag 
gör en yvig gest tvärs över 
pappret och en plump tar 
till flykten – Vems flykt? 
Vems gest? När plum-
pen tillförs en rörelse, en 
viljeyttring; då övergår 
plumpen lätt i ett skrufs. 
I samma stund blir gesten 
kropp, linjen volym. 
Rörelserna när vi tecknar 
eller skriver utgör ett ges-
tikulerande i smått, som 
sätter spår i linjeföringen. 

I teckningen såväl som i handstilen är uttrycks- 
rörelsen fixerad, liksom i vilket skrufs som helst. 
Man skulle kunna tala om en rörelsefysionomi som 
grundförutsättningen för skrufsens natur. 

Jag bor och verkar i Uttersberg, där jag och Lars 
Nyberg driver Grafikverkstan Godsmagasinet 
sedan 2009. 



Lars Nyberg

Torrnål har jag arbetat med sedan jag var 17 år.  Jag 
är född 1956. Det är en fascinerande och okontrol-
lerbar direkthet att arbeta med torrnål. Att teckna 
i den blanka kopparplåten med en vass stålnål, att 
höra nålen mot plåten och känna motståndet i 
kopparen. En enkelhet.
Åren 1978-83 gick jag på Konsthögskolan i Stock-
holm och har sedan dess arbetat som konstnär.
Den sympatiska överraskningen med grafik är att 
man efter en massa jobbande och repande i plåten 
kan trycka flera ex av bilden, ge bort blad eller 
sälja bilderna till överkomliga priser. Bland annat 
British Museum i London och Moderna Museet 
i Stockholm liksom andra offentliga institutioner 
har köpt blad av mig. Dessutom finns bladen i 
många privata hem. Bilderna lever sina egna liv, 
umgås med betraktarna – det är en lycka att veta 
det.
Linje, du är bara ett streck, men jag kan böja dig, 
svänga dig, bocka dig. Vad säger du om en resa? 
Börje Sandelin (1926 -1970) ”Ristningar”  Folket i Bild lyrikklubb 1963

Emil Öhlund

Jag vill arbeta med flera dimensioner i mina verk så 
de träder in i vår verklighet, för att de ska kännas 
lika verkliga för alla andra, som de gör för mig.
Det är alla mina minnen av former och intryck 
från barndomen speciellt, som på något vis blandas 
ihop i min hjärna, för att sen förvandlas till det 
mina verk är. När jag var liten så kändes alla figurer 
från serier, leksaker, tv-spel, allt jag ritade, levande 
... I en till viss del bekymmerlös värld. 
Med mina verk och figurerna som finns i dem vill 
jag återge samma känsla igen, inte bara för mig, 
även för andra. Därför är det viktigt för mig med 
volym, rörelse och djup i allt jag gör, för att ge 
känslan av att det är levande. En sorts verklighets-
flykt, att tillåta sig själv att då och då resa till en 
annan dimension där allt är möjligt. En plats dit 
du kan ta dig ibland för att samla kraft för att han-
tera den inte alltid så okomplicerade verkligheten.
Den här platsen kan vara precis vad du själv vill.

Emil Öhlund
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Gyttorpskolans elever
Att se sig själv och teckna det man ser var upp-
giften i ett skapande-skola projekt som Gyttorp-
skolans drygt hundra elever deltog i som en del av 
sitt 50 års jubileum under våren 2016. Projektet 
genomfördes i samarbete med Konstfrämjandet 
Bergslagen och konstnären Kerstin Wagner.
I den kreativa processen styr tanken, handen och 
materialet, i det här fallet, en penna över ett vitt ark 
papper. Eleverna uppmanas att iaktta, verkligen se 
motivets linjer och sitt ansiktes olika former. Vart 
efter som motivet växer fram måste de också för-
hålla sig till de linjer som nu finns på bildytan. När 
tecknaren ser på det nyss alldeles tomma pappret 
och nu finner en bild av ett ansikte som de känner 
igen som sig själv- kan det kallas magi. 


