Pressmeddelande från Höganäs Museum och Konsthall, juni 2019

Fotograf: Mattias Lindbäck

Lena Cronqvist gästar Höganäs Museum och Konsthall

Sommaren 2019, mellan 6 juli och 18 augusti, har Höganäs museum/konsthall förmånen att
öppna sina vackra salar för en utställning med Lena Cronqvist. Utställningen omfattar ett
femtiotal verk. Fokus är Lena Cronqvist som skulptör med ett fyrtiotal små figurer i terrakotta
vilka flankeras av sex större målningar och fem grafiska blad. Verken på Höganäs
museum/konsthall är från 2000-talet och avslutas med några rakubrända objekt från 2018.
Materialet är att ses som Lena Cronqvists hyllning till Höganäs och dess rika keramiska
historia.
Genom dessa verk tas besökarna in i ett av svensk konsts främsta och bredaste
konstnärskap. Lena Cronqvist har ett otal utställningar bakom sig allt sedan debuten 1965 –
senast var hon aktuell hösten 2017 med en större retrospektiv på Munch-museet i Oslo.
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Välkommen in i Cronqvists magiska värld, en säregen värld befolkad av vardagens
gestalter i all sin styrka, svaghet, kaxighet och osäkerhet. Välkommen att se dig själv genom
Lena Cronqvists ögon. Eller för att citera utställningens kurator, Mårten Castenfors:

I konsten behärskar Cronqvist världen, där är hon trygg och sin egen suveräna regissör,
hon styr och ställer, provar och bearbetar högt som lågt. Och mitt i all bearbetning så
finns där också den stora lusten till färg. Den kännbara njutningen när äggoljetemperan
och oljefärgen hittat ytans temperatur mellan det lätta och distinkta. De svepande
närmast oviktiga stråken i spel mot utsökt detaljering. Och därutöver denna friskhet i
handens rörelse kring leran, handen som knådat sig fram till exakt rätt uttryck, eller
handen som i grafik ristar i plåten utan att tappa linjens liv. Det är konst det!

Lena Cronqvist är född 1938, utbildad vid Kungliga Konstakademin i Stockholm 1959-64.
Hon bor och arbetar i Stockholm och på Koster i Bohuslän.
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