Utställning på Idala
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Inger Sundberg

är av årgång-58 och visar bilder i akvarell. Jag är lantbrukare och konstnär, en härlig mix när man vill skildra
naturen, årstidernas växlingar. Jag har alltid målat. Efter estetiskt gymnasium på sjuttiotalet gick jag Grundis, idag
Basis, en utbildning där man i stort sett fick prova allt.
Idag föredrar jag akvarell framför andra medier eftersom det är ett så levande material. Det är också lätt att ta med
sig ut i skogen, på havet eller resan. Innan semester packar jag målarsakerna innan bikinin ska ni veta!
Jag fascineras av ljus i alla former. Bländande ljus, motljus, glitter på vatten och blänk i ögon hur det bryts i en öl
eller blänker i en plogfåra, det triggar mig! Jag försöker skildra ljuset och tycker det är extra spännande i akvarell där
pigmenten uppför sig olika när de löser sig i vatten och reagerar med varandra. Jag tycker mycket om att skapa på
plats i naturen, att måla bilden där den är att få ner upplevelsen på papper här och nu!'
På min gård Vinterhälla på andra sidan Mörköbron har jag min målarstuga. Den heter Mysebo och är just mysig!
Där skapar jag både för mig själv och i mån av tid på beställning. Där håller jag också nybörjarkurser i akvarell.
Jag har också målarkurser på Öland. Där målar jag mycket! Att stå i havsbanden, se fåglar och sälar en bit ut, blanda
färg och ha vinden i håret, det är mindfulness för mig!
Att måla är för mig ett fantastiskt sätt att slappna av! Kan jag glädja andra med mina bilder är det ytterligare ett plus!
På utställningen finns motiv från trakten, Öland, resor, skärgården, interiörer och djur, blommor och stilleben.
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