nwt.se

2016-11-19

Upplevelser i trä - nwt.se - Ditt Värmland, just nu

Ditt Värmland. just nu!

En utskrift från nwt.se.

Upplevelser i trä
TORRSKOG: Calås öppnar ny atelje
Lennart Calås, konsthantverkare i trä, har byggt ny atelje på gården Mömdre och öppnar den för allmänheten.
Invigningen är på torsdag, Kristi himmelsfärdsdag, samtidigt som starten går för Dalslands konstvandring.
Lennart Calås är inte med i konstvandringen men räknar med att några ändå ska ta sig en tur till nya ateljen i
Mömdre. Där visar han sina specialiteter i en ny ljus lokal som är en utbyggd och förädlad vedbod. På
förstubron står det representativa verket Ormen Korte som är Calås tolkning av ett vikingaskepp, skuren i ask
på hög piedestal av samma träslag. Kanske följer den med när Calås visar andra objekt på trämässan i Virserum
1 sommar.
Fint skurna djurfigurer i miniatyrformat och större, fågelskålar och kyrkliga utsmyckningar hör till Calås
arbeten. Han har föremål i många kyrkor, inte minst i norra Dalsland. Ett gyllene träkors och en altarbild i
Vårviks kyrka är ett exempel.
Lennart Calås hämtar sin inspiration och sina material från naturen. Den har han och hustrun Birgitta in på
knuten i Mömdre där Calås byggt och/eller renoverat en hel gårdsbildning under senare år med gedigna hus och
andra byggnader, totalt ett tiotal. Några för uthyrning. På en av uthusväggama hänger en rad fågelholkar. Det är
pedagogiska holkar där ruvande fä.gel syns genom plexiglas när man öppnar holkens framsida. De ska levereras
till Naturinformation i Bengtsfors som bygger Naturum över hela landet.
- Jag har fåglar och fiskar från Karlshamn till Piteå!
Ateljen i Mömdre kommer att finnas med på en karta över konsthantverkare i Dalsland som just nu håller på att
produceras.
- Den kartan kommer att lyfta hela Dalsland som konsthantverkscentrum, säger Lennart Calås.
• Maria Rygaard Eriksson
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