INGER GRANATH PERSSON

I ett vackert beläget rött hus vid Roxens strand
strax utanför Linköping har jag min grafikverkstad
och Galleri. Mina bilder handlar mycket om
stämningar och känslor. Jag fascineras av former
och uttryck och älskar själva processen och
experimenterandet mellan olika tekniker och
material. Mina bilder är på gränsen mellan det
abstrakta och föreställande
För närvarande arbetar jag mest med grafiska bilder, en teknik som kallas för
collografi. Det var när jag gick på Folkuniversitets konstlinje i Linköping som gjorde
allt för mitt val. Där fann jag mitt uttryckssätt i collografin, den ger en stor frihet att
arbeta med både djup- och plantryck i samma plåt. Varje tryck är unikt och finns bara
i ett exemplar men ibland trycker jag en bild i olika färgskalor.
Det är ett miljövänligt och skonsamt sätt att arbeta med grafik. Dessutom är det ett
lekfullt och spontant arbetssätt som inte kräver någon dyrbar och komplicerad
utrustning mer än koppartryckspress.
Konsten är min passion och nyfikenheten över att få experimentera med färg och
olika material ger mig stor tillfredställelse, jag drivs av spänningen över att aldrig i
förväg veta hur färger och former påverkar varandra varje gång jag lyfter kartongen
från papperet i grafikpressen. Jag använder vanlig enkel kartong s.k. silkboard och
vanligt spackel eller lim blandat med krita. Spacklet eller limmet appliceras på ytan
och sedan bygger jag upp olika nivåer och ytstrukturer genom att skära, karva eller
rista i kartongen.
Slutligen målas kartongen med kvistlack eller schellack för att skydda ytorna och för
att tåla det stora slitaget i koppartryckspressen. Kvistlacket måste torka ordentligt
innan man sen färgar in kartongen med grafikfärger och trycker som i vanlig
färggrafik med fuktat koppartryckspapper i pressen.
Det är viktigt att vara lekfull i sitt skapande och att uttrycka sig på ett sätt som visar
vem du är och hur du känner.

Jag har kurser i Collografi, om du är intresserad ring 0709390494
Jag finns på Instagram : Ingerperssongranathart
Mail: inger.persson45gmail.com

