
	  

	  

	  	   	  	   	  	   	  	  	  	  	  	   	  
Lena	  Nilsson	  är	  utställare	  hos	  Daniel	  Berlin	  under	  2016.	  
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-‐	  Exklusiv	  Expo	  2016	  Daniel	  Berlin	  
I	  februari	  är	  det	  dags	  för	  årspremiär	  hos	  krögaren	  Daniel	  Berlin	  i	  Skåne	  Tranås.	  I	  samarbete	  med	  
Konsthantverkscentrum	  visas	  för	  sjunde	  året	  i	  rad	  en	  exklusiv	  utställning	  med	  nutida	  
konsthantverk	  i	  krögarens	  matsalar.	  Årets	  utställare	  är	  Lena	  Nilsson,	  glaskonstnär	  verksam	  vid	  
Nääs	  utanför	  Göteborg.	  	  

Lena	  Nilsson	  -‐	  årets	  utställare!	  	  

Lena	  Nilsson	  jobbar	  med	  en	  arbetskrävande	  teknik	  som	  låter	  en	  helt	  egen	  formvärld	  överföras	  till	  
gjutet	  glas.	  Resultatet	  är	  objekt	  som	  uttrycker	  både	  tyngd	  och	  lätthet,	  transparens	  och	  
ogenomtränglig	  massa.	  Den	  matta	  ytan	  som	  vid	  första	  anblicken	  kan	  uppfattas	  som	  blöt	  och	  mjuk	  
är	  vid	  beröringen	  stum	  och	  torr.	  Ofta	  syns	  naturen	  och	  den	  nära	  miljön	  som	  inspirationskälla,	  det	  
organiska	  växandet	  som	  en	  urkraft	  av	  liv.	  En	  kraft	  som	  vi	  människor	  står	  i	  djup	  förbundenhet	  med:	  
–	  Mina	  tankar	  kretsar	  kring	  vad	  vi	  gör	  med	  oss	  själva	  -‐	  vår	  miljö	  och	  natur.	  

Daniel	  Berlin	  som	  varje	  år	  själv	  står	  bakom	  urvalet	  och	  inbjudan	  till	  årets	  utställare,	  summerar:	  	  
–	  I	  Lenas	  konstnärskap	  upplever	  jag	  en	  koppling	  till	  mitt	  eget	  arbete	  där	  parallella	  och	  till	  synes	  
diametrala	  förnimmelser	  av	  smaker	  och	  konsistenser	  kan	  göra	  starka	  intryck	  på	  våra	  sinnen.	  	  

Lena	  Nilsson	  är	  verksam	  på	  Nääs	  i	  Lerums	  kommun	  och	  utbildad	  på	  HDK,	  Högskolan	  för	  design	  
och	  konsthantverk,	  Göteborgs	  Universitet.	  www.lenanilsson.se	  

	  

Konsthantverkscentrum	  är	  en	  rikstäckande	  branschorganisation	  för	  konsthantverket	  och	  dess	  
utövare	  i	  Sverige.	  Daniel	  Berlin	  om	  samarbetet	  med	  Konsthantverkscentrum	  :	  

”Vi	  vill	  skapa	  en	  miljö	  som	  överraskar	  och	  stärker	  intrycket	  av	  de	  smakupplevelser	  vi	  presenterar.	  
Jag	  ser	  beröringspunkter	  mellan	  mig	  och	  de	  konstnärskap	  som	  jag	  väljer	  att	  ingå	  samarbete	  med.	  
Nutida	  konsthantverk	  är	  ett	  spännande	  område	  –	  expansivt	  och	  nyskapande,	  precis	  som	  svensk	  
gastronomi.	  Samarbetet	  med	  Konsthantverkscentrum	  är	  en	  garant	  för	  kvalitet.”	  

Länk	  till	  pressbilder	  och	  kontakter	  via	  Konsthantverkscentrum	  MyNewsdesk	  	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


