En vandrares tanke
Tjarn med dess omgivningar bjuder på rikedom i intryck.
Följ med och låt dig beröras och inspireras på en vandring i såväl det fysiska som mentala landskapet.
Under vandringens gång i de natursköna omgivningarna
får vi ta del av och reflektera runt några verk av konstnärerna Mats Caldeborg och Per Hesse. Mats leder själv
vandringen där vi bereds tillfälle att fundera över tankar
och idéer kring naturens och människans existentiella
villkor.

Konstnären Mats Caldeborg, född
i Mariestad, bor och arbetar sedan
många år tillbaka med sin familj i
Järnäsklubb, Nordmaling. Han
arbetar företrädesvis med skulptur i väl avvägda gestaltningar
som inte sällan har sin botten i
naturen. Materialen skiftar allt
efter idéernas art och karaktär,
men är alltid viktiga. Formspråket
är förfinat i hans poetiskt formella
och understundom metafysiska
skildringar.
Mats Caldeborg är representerad
bl.a. hos Moderna Museet, Göteborgs konstmuseum och genom
en rad offentliga utsmyckningar.
Han är också tillsammans med sin
fru initiativtagare till Konstvägen
sju älvar. Sommaren 2008 blev
Mats utvald att representera Sverige under konstbienalen i samband med Peking OS.
”Vi ska ingenstans
det här är verklighet
långtråkigheten är en mycket
vacker söndag
vanan och andra egendomligheter
ger sedan de andra dagarna innehåll
på lördag talar vi om framtiden
obeslutsamheten ger småningom
ett innehållsrikt
liv”
Mats Caldeborg

Tjarn
möten & upplevelser att minnas

En vandrares tanke vänder sig till dig som är öppen för inspiration. I Tjarns harmoniska inre och yttre miljö och med arrangemangets intryck förflyttas du till ett gränsland mellan verklighet och fantasi.
Inne i Tjarns varma ombonade rum eller ute vid elden tar vi
efter vandringen del av kaffebordet som är dukat med smått och
gott från det västerbottniska skafferiet.
Priser från 5200 kr per grupp exkl moms i samband med konferens, arr.tid ca 1-2h eller enligt ö.k. Arrangemanget kan även
bokas separat, inkluderar visning och vistelse på 1800-tals
hemmanet Tjarn inklusive en lättare måltid. Tidsåtgång ca 4h.
Prisex. 1239:—/pers + moms vid grupp om 10 personer.
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