Förnuft och känsla på Rånäs Slott
9 juli – 9 augusti 2014
En sommar på Rånäs Slott bjuder så som svenska somrar ofta gör på bröllop och fest. Den
här sommaren firas det inte mindre än 8 större bröllop på slottet, event som brukar
erbjuda massor med känsla. Med stolthet har även hängslen och livrem kastats den här
sommaren för vad som kommer att bli en oförglömlig fest med gedigen meny, en
djupdykning i konstens värld.
Det bjuds på smyckesdesign, keramik, glaskonst, mixed media, graffitimåleri, akvarell,
grafik, smideskonst, skulptur, fotografi och installationsverk.
Allt detta kommer att inta slottsparken och Stenkvarn. De vackra alléerna, stigarna och
vattendragen kommer att bjuda upp till dans och föra oss över grönområdena och förälska
oss i Rånäs, på nytt. Med drömmar om att initiativet kan komma att utvecklas till något av
ett Uppländskt Wanås i egen tappning så kastar sig Rånäs Slott, arrangörer och konstnärer
med förnuft (och utan) med känslorna före ut på öppet hav.
Utställningen är ett första tådopp i okänt vatten, ett modigt kliv med
en önskan om att erbjuda en upplevelse á la extraordinär. Med hjälp av de vackra
omgivningarna är detta något vi kan lova.
Ty ett verk, oavsett slag, blir alltid en del av sin omgivning, dekorerar den, reflekterar den
och/eller kommenterar den. Med konstnärer som Ina Eriksson, Kent Wahlbeck, Berth
Johansson och Nina Westman ges löfte om innehållsrika samtal mellan plats, verk och
betraktare.
Flanera på ägorna och betrakta er i vattenspeglar, låt lusten komma ur ljuv musik, mingla
och njut av god mat samt låt er överraskas av konstverk där du minst anar. Träd sedan in i
Stenkvarnen och låt dig förföras av mer konst och konsthantverk.
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Medverkande:
Ina Eriksson, installation, Ylva Ekman, installation, Kent Wahlbeck, skulptur, Berth
Johansson, smidesskulptur, Karsten Møller, objekt,
Johan Frid, måleri/objekt, Emelie Björk, måleri, Åse Frid, måleri, Martin Stenberg, måleri,
Edvard Koinberg, foto, Titti Hammarling, måleri, Susanna Bark, måleri, Limpo Rocha,
graffitti, Gertrud Thames, måleri, Kristina Thorman, keramik, Pasi Haaranen, foto, Hanna
Hansdotter, glaskonst, Stefan Forsberg, trä, Nina Westman, glaskonst, Malin
Henningsson, smyckeskonst, Hisako Mizuno, keramik, Catarina Larsson, lampor, Nina
Egeland Koinberg, textiltryck, Åsa Landström, skulptur och Elise Revell, installation.
Kontakt: Mai Lundell +46 70 290 99 35 2mailundell@gmail.com
Info: www.ranasslott.se
Arrangörer:
Mai Lundell & Susanne Parnemar i samarbete med Rånäs Slott
Text: Susanne Parnemar
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