INGEGERD K. WESTIN
Född i Ångermanland 1947. Nu bosatt strax utanför Stockholm.
Studier Konstfacks aftonskola, sex terminer. Efter detta många kurser
i oljemålning och akvarell både kvällstid och dagtid. Verksam som
Grafisk formgivarei många år. Ägnar nu all tid åt måleriet. Målar
olja och akvarell mer eller mindre abstrakt.
Ett måleri som tar sin utgångspunkt i naturen och landskapet, men
är inget klassiskt naturmåleri. Det är ett måleri där former och färger ställs mot varandra och bildar en egen
dynamisk enhet. Naturen har abstraherats och nya former skapas som väcker sinnena. Det vilar en stilla
lugn. Det finns spänning och det finns utrymme för egna tolkningar.
Medlem i KRO och IAA - International of Art.

Utdrag ur recention (Birgit Ahlberg-Hyse):

En lysande kolorit och ett drivet formspråk är de starkaste intrycken av Ingegerd K Westins måleri.
Hennes målningar står som stärkande injektioner av energi. Hon håller sig mest utomhus, i en natur omskapad
till bilder som kan kallas abstrakta men som ändå ger klara begrepp om motivet. Det gäller bara
att dyka rakt in i hennes personliga, medvetna gestaltningssätt. Hon arbetar mycket med geometriska ytor,
ofta fyrkanter som med rundade hörn och diffusa avslut möter andra fält av varierande form, storlek och färg.
Därigenom får bilderna djupa perspektiv och arkitektoniskt uppbygda dimensioner. Hennes färgspråk har ett
enormt register. Likande egenskaper har den röda och oranga färgen som åstadkommer en gåtfull spänning
när den uppkäftigt infinner sig. Hon blir aldrig påträngande, inte ens i stora målningar med ett forsande vatten
som nästan hörs eller i dansbilderna med virvlande rörelser, utan lämnar ett harmoniskt, nästan försynt intryck . .
.

UTSTÄLLNINGAR (utvalda)
Galleri Lorentzon, Stockholm / 2017 / -14 / -12 / -09 / -06 / -04 (solo)
Affordable Art Fair, Hampstead, London / 2017
Galleri Holm, Malmö / 2016 (solo)
Galleri GKA, Göteborg / 2015 / -13 / -08 (solo)
Art Nou Mil-lenni Gallery, Barcelona Spanien / 2017
Hartexpo Barcelona, espacio120.com / 2017
Galleri Sjöhästen. Nyköping, salong / 2017
Nutida Konst, Stockholmsmässan / 2016 / -15
Art Helsinki, Finland / 2016 /-14/ -13/ -12/ -11/ -10/ - 09/- 08
Art Copenhagen Danmark / 2010/ -09/ - 08/ - 07/ - 06/ - 05
Affordable Art Fair, Stockholm / 2016/ -15 / -14 / -13 / -12
Galleri Lorentzon, Stockholm, salong 2017/ -16/ -15/ -14 / -13/-12
Galleri GKA, Göteborg, Januarisalong 2017/ -16 / -15
Galleri 60, Giverny, Frankrike / 2012
Salon du Dessin et de la peinture a leau, Grand Palais Paris / 2011
Borstahusets konsthall, Pumphuset / Landskrona / 2011 (solo)
Galleri Hallands konstförening, Halmstad / 2011

Hallstahammars Konstförening / 2009 (solo)
Galleri Roddarhuset, Vaxholm / 2008 (solo)
Art Fair, Stockholm / 2008 / 2007 / 2005
Galleri Infra, Infra City, Upplands Väsby / 2008 (solo)
Kammaren, Gästrikegatan, Stockholm / 2007 / 2006 (solo)
Höstsalongen Edsviks Konsthall, jurybedömd / 2007
Akvarell Väsby Konsthall, jurybed. / 2008 / 2007 / 2006 / 2005
Galleri Svenshög, Lund / 2006 (solo)
Arco Iris, Galleri Infra / Konstlabyrinten / 2006
Edsviks konsthall, vårsalong, jurybedömd / 2006
Kunstmesse, Art Herning, Jylland, Danmark / 2006
Edsviks Konsthall, jul- och vårsalong, jurybedömd / 2005
Höstsalongen, Väsby Konsthall, jurybedömd / 2005 / 2004
Galleri Art, Stockholm / 2004 (solo)
Bjästa Konsthall, Ångermanland / 2003 (solo)
Galleri ÖverbyGård / 2002 (solo)
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