Rånässalongen 2018
8.7 - 12.8 2018

Öppet dagligen kl 11-17
Guidad visning dagligen kl 14

Hope of Hope - Hopp om hopp
Den Femte Rånässalongen öppnas 8 juli kl 12-16
i Rånäs Slottspark & Stenkvarn
Pressvisning fredag 6.7. Kl 14.00

Målet är en utställning i den magnifika slottsmiljön som lyfter glädjen, frigörelsen
och tron på den handlande människan och hennes drömmar, passioner och känsla
för livet. Så även hoppet som motståndshandling. Vi måste vårda och öva hoppet, har
Birgitta Trotzig skrivit. Vi får inte vara naiva och lättlurade, vi kan lära kan oss överleva
i en till synes omöjlig värld. Det är vår tids uppdrag till konsten.
Hopp om hopp låter oss föreställa oss en bättre värld. Tror vi att vi nu lever i den bästa
av världar lever vi i hopplöshet, har någon sagt. Kulturen kan ge oss ”aktiva utopier”.
Årets tema vill konstupplevelser i många arter, skulptur, installationer, video, måleri
som; Släpper fram livskänslan; glädjen, skönheten och kärleken. Manifesterar mot
hopplösheten - motar nihilismen, griper makten.
Kandinsky talade om konstnärerna som skönhetens prästerskap, om ”näring åt själen”.
Skönheten låter den nedslagne ana strimmor av hopp och mening. Revolutionär eller
prästerskap må vara, eller kanske läkare, för konsten kan immunisera mot hopplöshet.
Motstånd och hopp är oskiljaktiga. Frihetsrörelser vill ge inspiration för gemensam
handling, och stöpa om sorgen och ilskan till visioner och drömmar. De styrande
doktrinerna vill inget hellre än att få oss att tro att det inte finns något alternativ, att
vi saknar makt, att vi inte kan vinna, att anpassning är varje lands och människas plikt.
Rånässalongen 2018 vill öppna våra ögon för en annan möjlig framtid. Vi vill en konst
som släpper fram människan och hennes kraft till förändring – den kraft som tänds av
hoppet. För som Gerhard Richter, en av samtidens stora, deklarerade vid Dokumenta
7, 1982: ”Art is the highest form of hope.”
Den konstupplevelsen vill vi ge alla besökare och medverkande vid Rånässalongen 2018.
Varmt välkomna till pressvisningen eller till invigningen som innehåller live performance
av Kompani Mariposa och konstgruppen med “AliRezas resa”, tal av prof.emeritus
Casten von Otter med flera samt överraskningar som närvarande konstnärer delar
med sig av.
Kontakt för frågor och information om medverkande:
Mai Lundell
Utställningskurator / arrangör
+46 70 2909935
info@ranassalongen.se			
www.ranassalongen.se
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Medverkande konstnärer 2018 (med reservation för ändringar och tillägg):
Thabo Pitso 
Sydafrika. Installation. 		

https://www.artsy.net/artist/thabo-pitso

Elif Dur
Turkiet. Foto
Jukka Lehtinen 
Finland. Skulptur. 			

www.jukkalehtinen.fi

Aaron Heino
Finland. Skulptur. 			

www.aaronheino.com

Eija Isojärvi
Finland. Bildkonst. 			
			
		

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/
fi/teokset/1801

Sade Hiidenkari
Finland. Skulptur.			

www.sadehiidenkari.com

Kirsi Kaulanen
Finland. Skulptur. 			

https://kirsikaulanen.fi

Mirka Hämäläinen
Finland. Bildkonst.
Merja Pohjonen
Finland. Keramik
		
				

www.finnishdesigners.fi/portfolio/		
merja.pohjonenkeramik

Colleen Hernandez
U.K. Skulptur

https://colleenfernandez.blogspot.co.uk

		

Stephanie Imbeau
Tyskland. Installation			

www.stephanieimbeau.com

Kent Wahlbeck
Alunda. Måleri/skulptur 		

www.wahlbeck.com

Monica Johansson
Gustavsberg. Keramik.			

www.monicajohansson.se

Urban Jören
Stockholm. Foto.			

www.urbanpicture.com

Lilli Sjölind
Stockholm. Måleri			

http://overbygard.se/lillisjolind.html

Anders Udd
Norrtälje. Måleri			

http://andersudd.se/

Anders Jansson
Norrtälje. Skulptur			

http://www.skulpturkonst.se/

Jakob Krajcik
Stockholm. Installation.		

http://www.jakobkrajcik.com/

Martin Lima De Faria
Uppsala. Film/foto			

http://www.martinlimadefaria.com/

Dennis Persson
Malmö. Måleri/skulptur.

http://www.dennis-persson.com/about.html

		

Alexander Sirén
Trollhättan. Måleri			
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Medverkande konstnärer 2018 (fortsättning):
Karl Häggner
Trollhättan. Måleri
Anders Ljungmark
Malmö. Grafik
Marina Stenby
Kaplan, Stockholm. Skulptur		

https://marinastenby.com/

Helen Edling
Norrtälje. Installation			
				

https://www.bergbykonstcenter.com/		
helen-edling

Carina Fogde
Varberg. Skulptur			

http://www.fogde.se/

Nina Hedman
Stockholm. Skulptur/installation

www.ninahedman.se

Ewa Wiklund
Huddinge/Rånäs. Installation.
Maud Karlsson
Uppsala. Installation			

www.maudsart.se

Johan Frid
Norrtälje. Installation.			

www.johanfrid.se

Olle Magnusson
Huddinge. Installation

www.ollemagnusson.se

Carina Hasselhuhn
Sollentuna. Skulptur			

http://overbygard.se/carinahasselhuhn.html

Daniel Back
Malmö/Norrtälje. Smideskonst
Bodil Löthman
Norrtälje. Installation
P-O Söderlund
Skattungbyn. Skulptur
Eva Nedergård
Uppsala. Silversmide		

www.atelje54.se

Joanna Graz
Trollhättan. Smycken, möbler
Kiki Freese
Stockholm. Handtryckta textilier

http://www.freese.se/

Kompani Mariposa
Norrtälje. Performance		

http://www.kompanimariposa.se/

Ziggy
Eva Berglund med de 12 skulptörerna
med skulpturverket AliRezas resa
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http://www.ziggy.nu/

