Karin Sjöblom
Jag har alltid målat och ritat sen jag var liten och varit
kreativ på olika sätt. För tillfället har jag förmånen att
kunna kombinera mitt konstnärskap med mitt andra
stimulerande yrke.
I mitt skapande inspireras jag av människor och djur med
inslag av natur. Kroppar i rörelse och vila. Sagoväsen och
drömmar. Jag försöker fånga en känsla, ett uttryck eller
en rörelse. Många av mina figurer vill uttrycka glädje,
frihetslängtan eller kanske en djup fundering av något
slag.

Tekniker:
Jag jobbar vanligtvis i stengodslera som jag bränner,
ibland med glasyr ibland med olika oxider, vanligtvis svart
eller röd järnoxid och i vissa fall bara lämnar den råa
lerans färg.
På senare tid har jag börjat experimentera med rakubränning, en gammal japansk metod där man
bränner utomhus, till en lägre temperatur, reducerar syretillförseln och kan få fram metalliska
effekter eller krackeleringar och sotsvärta i föremålen.
Jag låter vissa detaljer på mina skulpturer få efterbehandling med pigmenterat vax, eller kanske med
bladguld eller färgpigment.

Utbildningar
Jag har gått på Lunnevads folkhögskolas bild och formlinje samt Leksands folkhögskola, inriktning
keramisk verksamhet. Jag har även gått veckovisa sommarkurser inom måleri och keramik vid ett
antal tillfällen, bla Capellagården på Öland, Sörängens folkhögskola i Nässjö, Jakobsgården,
Simrishamn etc.

Jag är medlem i Svenska Konstnärsförbundet.
Mellan åren 2009-2014 var jag medlem i konstnärsföreningen Kometen som delar på en ateljé i
Linköping. Varje år visade vi valda delar av årets produktion på en återkommande utställning i
ateljén. På senare tid har jag enbart ägnat mig åt keramiken och mitt målande “ligger i träda” för
tillfället.

Tidigare utställningar:


Samlingsutställning Galleri Vända Sida, Linköping 2008



Samlingsutställning Galleri Kronan, Norrköping 2008



Samlingsutställningar på Ateljé Kometen, Linköping 2009-2014



Samlingsutställning Skäggetorps kyrka, Linköping, 2013



Samlingsutställning Vårdsnäs stiftsgård, Linköping 2013



Galleri Li, Skärkind 2015, 2017



Boställets cafe´, Maspellösa, 2016



Galleri Konst och Fika, Edsbruk 2017, 2018, 2019,2020,2021, 2022



”Ett rum för Östgötsk
Konst, Design och Hantverk”, Skådebanan, Linköping



Vårdnäs stiftsgård, Linköping, 2018



Konstrakan, Tranås 2018, 2019



Galleri T, Stockholm 2019



Medlemsutställning Saab Art gallery, 2019, 2021, 2022 Linköping



Vadstena Konstrunda, 2019, 2020, 2021



Sommarsalong och separatutställning, Stenhallen Öland, 2021



Galleri Stallet Falsterbo, 2021



Galleri Animar, Stockholm 2022

Jurybedömd utställning: Stenhallen Öland 2020

Vill du se mer av mina verk – kika gärna in och följ mig på:
Instagram: skulptursamma_karin
Facebook: SkulptursammaKarin

Jag har även min hemsida: www.karinsjoblomart.wordpress.com

