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Crossroads
Eva Larssons verk belyser livets vägskäl
Eva Larsson arbetar med skulpturer som föreställer kvinnor – starka, bräckliga, envisa eller
rentav superkvinnor. De befinner sig alla i livets olika vägskäl och belyser frågor kring
konformitet, normer, relationer och interaktion. Edsvik Konsthall presenterar utställningen
"Crossroads" med konstnären Eva Larsson den 14 november – 6 december 2015.
Larsson undersöker hur individen och gruppens unika egenskaper och karaktärsdrag
påverkas i olika sociala kontexter. Kvinnorna i Larssons konst är placerade i gruppformationer
och scener som visar på olika tillstånd. I en grupp har några kvinnor vågat släppa taget och
flyger iväg likt ”superkvinnor”.
”Det handlar om hur viktigt det är att just våga släppa taget om de saker i ditt liv som håller
dig tillbaka. Att ta klivet ut och flyga fritt. Men det handlar också om att acceptera att du
ibland faller.” (Eva Larsson)
På Edsvik Konsthall visas objekt i brons och rakubränd stengodslera. I denna

svårbemästrade uråldriga japanska bränningsmetod uppstår krackeleringar i
glasyrens ytor, vilka här symboliserar de inre och yttre skavanker som tiden och livets
gång ger oss alla.
Eva Larsson tog sin examen på Konstfack 1988. Hon har sedan dess varit verksam som
konstnär, keramiker och formgivare. Larsson har ett flertal separat- och samlingsutställningar
bakom sig, både nationella som internationella, och är representerad på Statens konstråd
samt i ett flertal landsting och museer.

Fakta
Konstnär: Eva Larsson
Utställningstitel: Crossroads
Utställningsobjekt: Skulpturer i rakubränd stengodslera och brons.
Plats: Edsvik Konsthall Väst.
Arrangör: Edsvik Konsthall.
Utställningsperiod: 14 november – 6 december 2015.
Vernissage: 14 november kl 11.00 – 17.00, invigning kl 14.00.
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