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Klara Brynge  Halsband “Waves X” 2018
  Silver, nylontråd

Åsa Christensson Brosch “Matter VI” 2018
    Björk, silver, lack, stål



OUT OF PLACE

Vi är Åsa Christensson och Klara Brynge. Två smyckekonstnärer som möttes under utbildningen på HDK i 
Göteborg, där vi nu bor och bedriver våra verksamheter. Vi utövar vårt konstnärliga arbete individuellt och 

med olika inspirationskällor, men i detta samarbete väljer vi att visa våra verk tillsammmans.

______

I samtal kring våra konstnärskap upptäckte vi likheter i våra förhållningssätt till de ämnen vi undersöker. 
Utifrån den upptäckten har vi inlett ett samarbete där vi gemensamt kan utmana och finna samhörighet 

kring vårt skapande. De likheter vi ser hos varandra är både tematiska och återfinns i hantverk och 
förhållningssätt till material. Vi kan även se släktskap reflekteras i uttrycken i våra verk. 

Titeln på projektet, Out of Place, kommer ur tankar kring platser i världen och betraktandet som ett 
undersökande av det som på olika sätt befinner sig på avstånd. 

Platserna finns på något sätt i världen, inte nödvändigtvis som en specifik geografisk plats, utan som en 
sammanslagen bild, känsla eller reflektion av många liknande platser. 

Vissa platser har fast plan och rymd som möts i en horisont, andra svävar i tomhet utan riktning. 

Människan är ständigt närvarande som betraktare. En utgångspunkt för den relativa kopplingen till 
platsen, mätstocken som utgör avståndet, och filtret som platsen upplevs genom. 

Målet med projektet är att i samtal om konstnärligt arbete skapa en gemensam plattform för fortsatt 
utforskande av de teman som vi fascineras av. Genom att mötas i våra processer skapas ett utrymme för 

synergieffekter som tillåts påverka det arbetet. 



Klara Brynge  Brosch “Waves IV” 2018
  Silver, stål

Åsa Christensson Brosch “Aether XII” 2018
    Björk, silver, lack, stål



Klara Brynge  Ovan:  Inspiration hav
  Nedan:  Halsband “Twin” 2018
   Silver, hampa

Åsa Christensson  Ovan:  Inspiration rymd
   Nedan:  Brosch “Torus I”, 2018
    Björk, silver, lack, stål



Klara Brynge  Halsband “Land V” 2018
  Silver, nylontråd

Åsa Christensson Brosch “Aether XI” 2018
    Björk, silver, lack



______

   Kontakt:  Klara Brynge    Åsa Christensson
     klarabrynge@gmail.com   asachristensson@gmail.com
     www.klarabrynge.se   www.asachristensson.se

Detalj från utställning i Garaget, Konstepidemin, Göteborg under seminariet “Changing Position” 2019.


