Hjärtligt välkommen till skulpturinvigning vid Persbo Studio Skulpturpark!

Lördagen den 10e November klockan 15.00.
Det kommer att bjudas på kaffe, saft och bullar.
Persbo Studio är enormt stolt över att presentera årets bidragande konstnär till skulpturparken:
Leif Holmstrand med skulpturen Rope Cottage (Hockey)
I Persbo skulpturpark har ett nytt material introducerats: ett blått syntetiskt rep. Det är
polypropylen, ett tåligt och starkt material som har god motståndskraft mot vatten och
kemikalier men som försvagas av kyla och bryts ned av uv-strålning.

Leif Holmstrands skulptur Rope Cottage (Hockey) lyser blått med påtaglig kontrast till sin
omgivning av mossa, träd, löv insekter, maskar och allmän mylla. Ett omöjligt
kompostprojekt men som med tiden ändå bryts ned, återgår till, och integreras med naturen.
Lite som det mesta ju gör, detta material tar bara lite längre tid på sig.
Binda, sticka, fläta, tejpa. Leif Holmstrands konst plockar isär och sätter ihop. Det så jag
känner igen hans verktyg. Utan påtaglig dialektik löser han upp vår begreppsvärld och sätter
den samman igen till en unik och ny meningsbärande komponent. Ibland upplevs hans konst
som en typ av emulsion. Oavsett om det rör sig om jagets metafysiska villkor, rådande och
icke rådande normer eller konsthistoriska överbryggningar så känns Leifs konst igen i det att
varje verk har tillkommit av ren nödvändighet.
Det är en sann glädje att få presentera Leif Holmstrand och hans skulptur Rope Cottage
(Hockey) som det senaste bidraget till Persbo skulpturpark!
Väl mött!
/Fredrik Strid
Leif Holmstrand arbetar som konstnär och författare. Han bor och är verksam i Malmö. Han fick sin magisterexamen från konsthögskolan i
Malmö 2002. Hans konst har visats flitigt på både på nordiska och internationella institutioner, i Sverige kan i urval nämnas Moderna
museet, Bonniers konsthall, Malmö konsthall och Uppsala konstmuseum. Han har som författare blivit publicerad med ett antal titlar av olika
förlag genom åren och är nu aktuell med boken Instruktioner hos Anti förlag.
Mycket mer om Leif Holmstrand finns på länken: http://www.leifholmstrand.se/leif_holmstrand.html.
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