Skulptör

Lena Kriström
efter 10 års konstutbildning, varav 5 år
på Konsthögskolan i Stockholm har jag nu jobbat som
professionell skulptör i mer än 30 år
Det som intresserar mig som skulptör och som jag mestadels arbetar
med handlar om människan. Jag vill ge kraft och styrka och beskriva
mänskliga känslor som berör oss alla i alla tider, då som nu och i
framtiden.

Jag gillar att arbeta med uppdrag för en särskild plats
eller ett speciellt ändamål. När jag får lösa den
problematiken förstår jag varför jag skulpterar.
Då ger jag järnet!
Under 24 vintrar i följd har jag arbetat med isskulpturer för
ICEHOTEL och sedan 7 år tillbaka är jag fast boende i Jukkasjärvi.
Med allt isarbete genom åren har jag tränat mig på att arbeta i riktigt
stora format. Med samma teknik och tanke kan jag numera känna mig
säker att skapa stora skulpturer som passar till offentliga platser och
rum, i vilket material som helst. Det ger är en härlig känsla av
egentillit.

material som intresserar mig är sten, brons, magnetit,
is och snö
Stenar hittar jag utomhus eller i stenverkstäder i Italien.
Brons gjuter jag gärna, då ofta i Italien på ett bronsgjuteri där.
Magnetit är en betong med järnmalm som ballast, den arbetar jag med
här i Norrbotten. Den svarta magnetiten är mycket intressant för
offentliga utsmyckningar
Is och snö är förstås mitt vintermaterial som jag framförallt arbetar
med i Jukkasjärvi, men också under olika event runt om i Sverige.
Jag tecknar varje dag och har nu efter 12 år ca 4500 numrerade
teckningar. Det innebär att jag har ett stort material att hitta nya
skulpturideer från.
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skulptör Lena Kriström f. 1953 i Östersund
Utbildning : 10 års konstutbildning, varav 5 år på Konsthögskolan i Stockholm,
1978-84
Urval uppdrag: Bredängs tunnelbanestation, Stockholm, trärelief
1981-82
Nacka, Henrikdalsberget, torso i betong 3,60m hög
1986
Ekerö, Gustavslund, (ark. R Erskine) "Y2" brons och betong 3,50m hög
1991
Örnsköldsvik, Lingbo sjukhem , "Vattenberöring" Ölandskalksten
1998
Uppsala, Stenhagenskolan "Sammanhållning", fransk kalksten
2005
isskulpturer på Icehotel i Jukkasjärvi,
alla vintrar
1993-16
IVA, IngenjörsVetenskapsAkademien, Stockholm,
“Bergtagen” magnetit, 35 cm h
2013
Uppsala, Salabacke “Tillit” magnetit, 250 cm hög
2015
Urval utställningar: Galleri Händer, Stockholm, separat Debut
1992
Roma Kungsgård, Gotland. separat, stenskulpturer
1999
Ahlbergshallen, Östersund, separat, stenskulpturer
2002
Galleri Final, Malmö separat, stenskulpturer
2004 o 2006
Luleå Kulturens Hus, sep., magnetit, alabaster o teckningar
2008
Kiruna Stadshus Trettondagsutställn. sep, alabaster, magnetit, teckn,
2011
Gotland, Vänge, porträtt/huvuden, samlingsutställning
2014
Urval stipendier: Konstnärsnämndens resestipendium
Bror Marklunds skulpturstipendium, Örnsköldsvik kommun
Simone de Dardels stipendium, Konstakademien, Stockholm
Kulturstipendium, Uppsala kommun
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