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Jag är yrkesverksam som konstnär med ateljé på Överby Gård utanför Stockholm där jag är en av
medlemmarna i konstnärsföreningen Överbygruppen. Mina motiv är till stor del abstrakta, och jag
arbetar med öppningar i bildrummet där jag leker med djup, ytor och grafiska element i en rik
kolorit. Inspiration hämtar jag lite varstans ifrån. Är road av miljöer, både interiörer och exteriörer,
konstruerade och naturliga. Mina första år bodde jag i södra Lappland och har samiskt påbrå,
vilket har färgat mig mer än jag tidigare trott. Det finns en rastlöshet, en färgskala och en längtan.
Arbetar i olika tekniker, men oftast i akryl, blandtekniker och olja. På duk eller pannå. Ibland går jag
även över till att skulptera med lera, och växelverkan mellan olika material stimulerar och berikar i
allt skapande. Att dessutom även rakubränna keramiken ger en extra oförutsägbar dimension där
eld och glasyr överlämnar sig till slumpen.
Under åren har jag haft många separatutställningar, samt deltagit talrika grupp- och jurybedömda
utställningar och är offentligt representerad på bl.a. CEREB, Sophiahemmet, Röda Korsets
sjukhus och Ersta Hospice. Förutom det egna måleriet håller jag kurser och tar pedagogiska,
ibland även dekormålnings- och inredningsuppdrag i offentliga och privata miljöer.

”- Att måla är mitt självklara uttrycksmedel, och några av dygnets bästa timmar är helt klart i ateljén
under processerna med mina dukar - normalt två eller fler på gång samtidigt.
Tiden vid staffliet eller helst en stor duk direkt på väggen är intensivt arbete. Efteråt kan jag bli
förvånad över vad jag målat, hur mina olika idéer funnit sin väg till duken, var inspirationen kommit
från just här etc. Jag antar att jag utforskar mina inre landskap – ofta ganska abstrakt, men man
kan säga att jag ”bygger bild” på ett nästan arkitektoniskt vis och ibland dyker även figurer upp.”

Följ mig på:
Facebook CatharinaBauerArt , instagram catharinabauer och se mer om min konst på
www.catharinabauer.se

