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NYTT STIPENDIUM. Ann Wolff och hennes stiftelse har inrättat
ett helt nytt assistentstipendium på 100 000 kronor och först
ut att utnyttja denna möjlighet är den gotländska glaskonstnären jennie Olofsson.

citatet
Ann har
byggt sin
egen glashytta på
Gotland och nu ska
jag också göra det.

PORTRÄTT. Porträttlikt och abstrakt samsas på Stella Vargas utställning på Hedbergs.
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Stella Vargas visar sitt
måleri för första gången
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Jennie Olofsson,
glaskonstnär.

GLASKONSTNÄRER. Ann Wolff välkomnar jennie Olofsson i sin ateljé i Visby. I förgrunden en av prototyperna till en större glasskulptur i projektet ”traps”, inspirerat av arkitekturen i Drottens ruin.

Jennie Olofsson
först att få Wolffs
nya stipendium
assistentstipendiuM
Holger Walter, Maria Miesenberger
och Christiane Feser är tre samtida
och internationellt erkända konstnärer som tilldelats arbetsstipendier av stiftelsen Ann Wolff Foundation. Nu har stiftelsen också
inrättat ett helt nytt assistentstipendium på 100 000 kronor och
först ut att utnyttja denna möjlighet är den gotländska glaskonstnären Jennie Olofsson.
Jennie Olofsson, 32-årig got-

ländsk glaskonstnär som
just nu håller på att etablera en ny glashytta i ladan till
gamla bygdegården i Norrlanda, flyttade hem till Got-

land efter sin kandidatexamen vid Designhögskolan i
Köpenhamn 2011.
I fjol utsågs hon av Gotländsk form till Årets formbärare och hon jobbar på

egna utställningsprojekt
vid sidan av sitt engagemang på Gocart Gallery.
För att komplettera sina
egna kunskaper med tekniker inom den skulpturala
glaskonsten och formgjutning sökte hon i fjol ett assistentstipendium genom
Bildkonstnärsfonden.
När hon fick avslag på sin
ansökan, utan någon vidare motivering, trädde Ann
Wolff in genom sin stiftelse
och inrättade ett helt nytt
assistentstipendium. Jennie
Olofsson blir först ut att utnyttja den möjlighet.
Med ett skattefritt stipendium på 100 000 kronor
kommer hon på halvtid att
assistera Ann Wolff under
nio månader, att ta del av en
unik materialkunskap och
avancerad formgjutnings-

teknik, att delta i den konstnärliga processen och få insyn i Ann Wolffs uppdrag
och de kommande internationella utställningarna.
Stipendiet kan ses som en

win-win-situation,
Ann
Wolff får hjälp i sitt konstnärliga arbete och Jennie får
en unik utbildning.
– Det här blir en helt otrolig möjlighet för mig att ta
till mig Anns, men även
hennes man Dirks långa erfarenhet och stora kunskaper inom glaskonsten och
framför allt inom formgjutning, säger en strålande glad Jennie Olofsson när
vi träffas i Ann Wolffs ateljé i Visby.
– Det speciella med Ann
Wolff är att hon höjt statusen för glaskonst, både na-

tionellt och internationellt,
och blivit ett föredöma för
oss andra glaskonstnärer,
säger Jennie Olofsson som
har en ödmjuk inställning
till Ann Wolff sedan hon
flyttade tillbaka till Gotland
för tio år sedan.
– Hos henne kan jag lära
mig de skulpturala teknikerna och får möjlighet att
utvecklas samtidigt som jag
etablerar min egen nya studio. Det kan bli hårt och arbetsamt, men troligen väldigt energiberikande, säger Jennie.
– Ann är verkligen genrös
när det gäller att dela med
sig av sina erfarenheter och
sina kunskaper, säger hon.
– Det här var verkligen en

bra timing också för mig.
Jag fyller ju snart 80 och

FÖRVÄNTANSFULL. Hos Ann Wolff kan jag lära mig de skulpturala teknikerna och får möjlighet att utvecklas samtidigt som
jag etablerar min egen nya studio, säger en glad och förväntansfull jennie Olofsson.

behöver verkligen en assistent eftersom jag jobbar
med stora tunga skulpturer. Dessutom ska jag inreda en större verkstad här i
Visby under våren, förklarar
Ann Wolff.
Just nu håller hon på
med ett projekt hon kallar
”Traps”, inspirerad av den
arkitektoniska utformningen av Drottens ruin som var
skådeplats för hennes stora
internationella utställning i
fjol somras där hon samlade några av Europas största
konstnärer.
Just nu håller hon på att
bygga moderformen till en
skulptur som kommer att
väga runt 350 kilo.
– Det är roligt att få dela
med sig, jag tror det här kan
bli ett mycket givande samarbete och jag tror dessutom att jag kan fungera som
en bra pedagog, menar Ann
Wolff.
De tidigare stipendiaterna

har tagit tillvara de kunskaper som Ann Wolff de-

Det är roligt att
få dela med sig,
jag tror det här
kan bli ett mycket
givande samarbete
och jag tror dessutom att jag kan
fungera som en bra
pedagog.
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Ann Wolff
glaskonstnär

lat med sig av och gått vidare på egen hand och så tror
hon också att Jennie Olofsson kommer att göra.
– Här kan hon välja vad
hon vill ta med sig i sitt
framtida konstnärskap och
sedan förverkliga sina egna
idéer, förklarar Ann Wolff.
Ann Wolff förbereder just
nu flera nya utställningar,
bland annat på Seattle Art
Museum i USA, på MUDAc
i Lausanne och två i Sverige, en på Marstrand och en
i Falkenberg. Dessutom planerar hon ett större arbete i
arabländerna.
– Egentligen borde jag
sörja att regionen och politikerna på ön inte svarat
upp på mitt försök att skapa en återkommande internationell utställning i Drotten. Jag tycker mest synd
om Gotland som missar
chansen, säger Ann Wolff.
Jennie Olofsson ser fram
emot ett hårt och svårt jobb,
ett möte med en äldre och
erfaren konstnär som har
mycket att berätta.
– Ann har byggt sin egen
glashytta på Gotland och nu
ska jag också göra det, säger
Jennie Olofsson.

Hon är en skapande och
kreativ människa och
ända sedan barnsben har
Stella Vargas uttryckt sig
med form och färg. Hon
har hunnit bli 35 år och
för första gången ställer
hon nu ut sitt måleri
offentligt, på Hedbergs
Bok- och Musikkafé i
Visby.

Stella Vargas tycker om uttrycket ”att dikta med färg”
och sällar sig till den grupp
som gärna vill framställa sitt
konstnärskap på det sättet.
För Stella är det inte det
viktigaste att ställa ut, måleriet har oftast andra bevekelsegrunder, att undersöka det
svåra hon burit med sig genom livet, att ge uttryck för
känslor och sin egen smärta.
Att det ändå blivit en utställning beror mycket på
omgivningen, de människor hon har runt sig, som
uppmanat henne att visa
upp sina dukar.
Stella Vargas kom till Sveri-

ge och Gotland tillsammans
med sin yngre bror när hon
var fem och ett halvt år. Hon
adopterades från Colombia
av sina gotländska föräldrar,
som gett henne den trygghet
och de möjligheter hon i dag
besitter.
Hon har fortfarande minnesbilder av den biologiska

AKVARELL. Stella Vargas visar upp sitt akrylmåleri på Hedbergs, men här finns också en akvarell.

mamman som av nöd och
fattigdom lämnade ifrån sig
de båda barnen utanför en
affär, något som fått utrymme på den utställning han
nu visar på Hedbergs.
Mellan ett porträtt av
mamman, så som hon minns
henne, och ett abstrakt självporträtt har hon placerat en
lysande jordglob med sitt ursprung – med det Colombia
hon aldrig senare besökt –
vänt mot publiken. Kanske
ett uttryck för de rötter hon
idag inte vet så mycket om
men som hon kan uttrycka
med måleriet och genom
den här utställningen.

trätt på människor som betyder mycket för henne.
Men här finns också ett flertal självporträtt, varav en del
har en abstrakt form. Akrylmålningar som är laddade av
känslor.
När trycket från omgivningen ökade, att hon skulle
ställa ut bilderna, såg hon sig
om efter den lämpliga lokalen. Själv tycker hon att källaren till Hebergs Bok- och
Musikkafé var den optimala
platsen och här kan man nu
se hennes utställning till och
med den 7 april.
Bengt Valentinsson
Reporter och fotograf

Många av motiven på den

bengt.valentinsson@gotlandstidningar.se

här utställningen är por-

0739 252508
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tommy Söderlund
Fotograf
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Pianokonsert
med Natalya
Pasishnyk
På torsdag kväll den 19
mars blir det en pianokonsert med en världskänd pianist på Almedalsbiblioteket.
Det är Natalya Pasichnyk, med rötter i Ukraina
och Polen, som kommer
att ge en konsert i samband med svensk-polska
föreningen på Gotlands
evenemang ”Stöd för demokrati och fred”.
Efter konserten berättar Carl Lolo Sturén, som
driver en ketchupfabriken i Chumak, om läget i
Ukraina. (GT)

Prisas för bok
om kylhus

Bengt Valentinsson

tommy.soderlund@
gotlandstidningar.se

Burs pastorats barnkör,
under ledning av kantor
Åsa Nilsson, har utsetts
till ”Årets kör” av Gotlands
Körförbund. Kören består
av ett 20-tal barn i åldern
9-12 år från sydöstra Gotland.
– Jag blev jätteglad när
de ringde från körförbundet. Framförallt är det så
roligt för barnen att de
uppmärksammas, säger
Åsa Nilsson i ett pressmeddelande.
Hon berättar också att
kören inte bara sjunger
i kyrkliga sammanhang,
utan har på senare tid
även underhållit på Illiansgården och Hattstugen, samt att de också
hunnit med att sjunga på
Gutamålsdagen på Wisby
Strand.
Nästa framträdande är
på familjegudstjänsten på
söndag i Lau kyrka. Samtidigt repeterar kören en
minimusikal, ”Ängel utan
vingar”, som får premiär
den 25 april i Burs kyrka.
I Burs pastorat finns
det ytterligare en barnkör
och även en vuxenkör. Till
sommaren återkommer
också den traditionella
barnkörveckan ”Sommarsjung” i Rone kyrka där ett
70-tal barn och ungdomar
brukar delta.
Förutom Burs pastorats
barnkör fick två vuxenkörer utmärkelsen ”Årets
kör” av Gotlands Körförbund. Utmärkelserna
delas ut vid Gotlands
Körförbunds årsmöte den
28 mars. (GT)

MAMMA. Den biologiska mamman, som Stella minns henne, har fått en central roll i utställningen.

Förra årets bästa bok i Iran
var skriven av en dansk.
Enligt Politiken fick Hemming Jørgensen nyligen
ta emot ett iranskt pris
för sin bok ”Ice houses of
Iran”, som handlar om de
traditionella kylhus i Iran
som används i stället för
kylskåp.
Författaren ser inga
problem med att ta emot
priset. (TT)

