MUma
Mural Modern Art
Tre k o n s t n ä re r

-

Tre k v i n n o r s h i s t o r i a

-

Tre v ä g g a r

MUma - Muralmåleri på östra Orust

Gömda/glömda bilder och berättelser om kvinnor på Östra Orust
Vi bär på ett kollektivt minne - en tystad kunskap om vårt arv och vårt förflutna - gömd och glömd av dem som tagit
pennan/penseln/kameran att teckna ned och återberätta historien. I detta projekt utforskas det sociala och personliga arvet på östra Orust. Med hjälp av muralmåleri på ladugårdar, guidningar, ö-vandringar, storytelling och workshops synliggörs
gömda och glömda berättelser och personer ur vår historia, människor och berättelser som ofta inte fått ta utrymme,
den om kvinnor.
VERNISSAGE:

29:e juli på Ålgårds Kvarn

Invigning kl. 12.00 - sång och musik - café och utställning,
Kakan Hermansson spelar skivor efter guidningen.
Guidad tur med buss 29:e juli efter invigningen och 02:e aug kl 16.
Turen tar ca: två timmar och star tar från Ålgårds Kvarn (först till kvarn
gäller, ni andra får cykla, ta en rejäl promenad eller köra bil).
Gratis buss till invigning och gratis buss-guidning avgår från Henåns
bussterminal: 29:e juli kl. 11.30 (åter kl 16.00)
02:e aug kl. 15.30 (åter kl 18.30)
KONSTNÄRENA
Camilla Engman: Konstnär från Göteborg, representerad bla på Skellefteå Konsthall, Hagenskolan, Göteborg,
Lindåshallen, Billdal.
S Camilla E Boström: Konstnär och designer från Göteborg, representerad bla på Komstmuseet i Gbg och
Karolinska sjukhuset Stockholm med större muraler.
Elina Metso: Frilansande grafiker/illustratör/muralmålare från Malmö, representerad bla på Artscape och Streetart
Österlen.

Projektet drivs av föreningen Ålgård och vill bidra till att skapa ett rikare kulturliv på östra Orust genom att smälta
samman hembygdens kvinnohistoria med ett urbant ungt konstuttryck - streetart eller mer precist, muralmåleri. Med
hjälp av etablerade kvinnliga konstnärer gestaltar vi äldre kvinnors historia, vi gör också workshops för unga med de deltagande konstnärerna.

KVINNORNA

Olga Josefsson/Högström: Mjölnerska på Ålgårdskvarn
Brännvinsfrua/Maria Bohlin: Änka från kyrkbyn i Torp, minuthandlerska på Assmunderöd
Lovisa Olausson: Bondmora/sjömanshustru, ägare till två gårdar på Lilla Krossekärr.
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VÄGGARNA: ÅLGÅRDS KVARN

ASSMUNDERÖD/BLIBRÄCKA

LILLA KROSSEKÄRR

KONST INNE PÅ ÅLGÅRD: Hanna Ivy Iveslätt, konstnär från Orust och årets kulturstipendiat visar ”work in progress” bilder och texter, 29:e juli & 02:e aug.

Vill du måla street-art på sommarlovet?

Vill du vara med på en gratis workshop i street-art måleri?

NÄR: 27:e och 28:e juli kl: 17-20
VAR: vid Ålgårds Kvarn (vid hällregn ställer vi in).
VEM: Från 12 år och uppåt.
ANMÄLER DIG gör du hos Anna (du behöver anmäla dig
för att kunna delta).
anna.ostrowski@kultur.goteborg.se
eller ring 0725-148630
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