Under våren 2019 bjuder Åstorps kommuns konsthall in till en jurybedömd
sommarsalong som är öppen för alla kreatörer med envar konstnärliga uttryck
att ansöka till. Den 24 maj är sista ansökningsdag och den 5 juni tar juryarbetet
över. Juryn består av konstkunniga personer med Åstorpsanknytning som
tillsammans väljer ut vilka verk som ska vara med i sommarsalongen. Syftet
med juryarbetet är inte att välja det som är "bäst", även om juryn förstås letar
efter kvalitet. Juryns uppdrag är att välja verk som kan samverka med varandra
i en generös och lustfylld utställning.
De uttagna konstnärerna presenteras fredag 7 juni, och verken som valts ut
lämnas in måndag den 10 juni under bibliotekets öppettider (märk verken med
namn, adress och ”sommarsalong”).
Det är med stor glädje vi får presentera Åstorp konsthalls eminenta
sommarsalongs-jury 2019:

Gertrud Alfredsson
Catarina Hultman
Nina Jensen
Shaw Petronio

Läs mer om juryn nedan!

Shaw Petronio, ursprungligen från West London, är en street-art/performancekonstnär och musiker, lokaliserad i Farhult, Höganäs kommun.
Petronio är utbildad inom konst och grafisk design och har medverkat i flertalet
utställningar. Just nu kan hans konst ses i grupputställningen ”Konst för liv” på
R&R, Ödåkra Spritfabrik.
Petronio ställde ut i Åstorps konsthall i januari 2016 och har dessutom haft
workshop för unga på Konstfesten som hölls på Kulturhuset Björnen i juni 2018.
Läs mer om Shaw Petronio och hans konst på: http://www.shawpetronio.com/

Nina Jensen, är konstnär och verksam i Malmö. Hon tog sin Master från Malmös
konsthögskola 2012 och har sedan dess medverkat i flertalet utställningar och
konstnärliga projekt, blivit publicerad, erhållit flera stipendier och skapat
offentlig utsmyckning.
Hon har varit styrelsemedlem i Skånes konstförening och är grundaren av det
Postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab, som är en fiktiv
ramberättelse vilken används som utgångspunkt för konstnärlig
workshopverksamhet.
Babels Rehab har bland annat haft workshops på Landskrona konsthall och
Skånes konstförening. Jensen ledde en Postapokalyptisk leksaksworkshop på
Åstorps konsthall under sportlovet 2019.
Läs mer om Nina Jensen och hennes konst på: http://nina.societe.se/kontaktcv/

Gertrud Alfredsson är konstnär, utbildad på Konstskolan Forum i Malmö 1982–
1988. Sedan dess har hon medverkat i flertalet utställningar, bland annat på
Malmö konstmuseum, Millesgården och Lunds Konsthall. Alfredsson har drivit
flera utställningsprojekt och egna konstgallerier i Malmö och Ängelholm. Under
2008-2010 drev hon i samverkan med skulptören Lone Larsen den egna Rögle
konsthall.
Alfredsson har erhållit flera stipendier, utformat offentliga utsmyckningar och
drivit flera konstpedagogiska projekt och workshops. Gertrud Alfredssons konst
kan just nu ses på Röstånga Konsthall. Alfredsson arbetar även som konstlärare
på Åstorps Kulturskola.
Läs mer om Gertrud Alfredsson och hennes konst på: http://artgertrudsblogg.blogspot.com/

Catarina Hultman är utbildad keramiker och driver tillsammans med sin man
Ingvar Galleri Hultmans kafé och konsthall i Åstorp. Hultman har medverkat i
flertalet utställningar, bland annat på Landskrona Konsthall och Falsterbo
Konsthall.
Hultman har även utformat flera offentliga utsmyckningar, leder keramikkurser
och har bland annat erhållit Åstorps kommun Kulturpris 2010.
Vill ni se mer av Catarina Hultmans keramiska verk eller besöka Galleri
Hultman:
Galleri Hultman
Tranarpsv. 81
265 90 Åstorp
http://www.catarina-hultman.nu/

