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Jag styrs ofta av en impuls
som utvecklas till en idé

Hima Frenning:

Var kommer din kreativa ådra ifrån?
“Min kreativitet har jag fått av min pappa som var en duktig 
konstnär och gjorde oljemålningar. Jag kan fortfarande lukta mig
tillbaka till min barndom när jag ser en oljemålning”.

Hur började ditt skapande?
“ Jag har alltid ritat, tecknat, målat och byggt olika saker i olika
perioder i mitt liv. Jag älskar jobba med händerna. När jag kom till
Sverige förälskade jag mig i glaskonst och glasets egenskaper. 
Och jag blev snabbt fascinerad av alla duktiga glaskonstnärer”.

Vilken betydelse har färg och 
form i dina konstverk?
“För mig är färg och form väldigt 
viktiga delar i mitt skapande, likaså 
kombinationen av olika material. 

Jag styrs oftast av en impuls som 
sedan utvecklas till en idé. Det kan 
vara en bild, en färgkombination, 
några glasbitar eller även hur ljuset 
faller på något i rummet”.

Hur kom du in i glasvärlden?
“I många år besökte jag olika 
glasverkstäder och utställningar i 
Småland. När jag fyllde 40 fick 
jag en sommarkurs på Glasskolan i 
Kosta för att lära mig att blåsa glas. Efter kursen kom jag fram 
till att blåsa glas inte var min grej men att glas är ett fantastiskt
material och där började mitt äventyr. Det var då jag kom i 
kontakt med tekniken glasfusing”.

Vad är glasfusing?
“Det är en väldigt gammal teknik t o m äldre än glasblåsning.
Tekniken försvann under en period men återupptäcktes mellan
1940- och 1970-talet i USA.

Tekniken handlar om att man med hjälp av upphettning smälter
samman och formar kalla glas till olika föremål, bland annat till
diverse konstverk. Inne i ugnen där glaset smälter samman kan 
temperaturen vara upp mot 900 grader. Genom att kombinera, 
forma och bränna på olika sätt så kan man lyckas med att skapa
olika former och få olika effekter på glaset”.

Gör du en skiss innan du skapar dina konstverk?
“Det beror på, ska jag göra en gjutform då kan jag ha en skiss men
oftast är det impulsen som avgör. Ett konstverk kan förändras flera
gånger under processen”.

Har du provat någon annan teknik?
“Jag har tecknat med kol, målat akvarell och akryl. Jag har även
provat på att göra keramik och silversmide”.

Det visste vi inte om dig...
“Jag är systemvetare och har jobbat 
hela mitt vuxna liv med att bygga 
dataprogram på olika sätt...

- Jag har galopperat i full galopp 
på en av de vackraste 
stränderna i Sydafrika...

- Jag cyklade från Helsingborg till Lysekil i somras...

Hima Frenning
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Just nu finns Himas 
vackra konstverk på 
Anitas i Börringe kloster. 
Tillsammans med Inga Jensen
Wikstrand har Hima gjort en
fantastisk fin utställning i en
mycket mysig miljö. 

Anitas i Börringe kloster är
öppet dagligen kl 11-16 fram
till nyår 2020.

www.sarkim.com

Medlemsavgift 2021

Du är välkommen som 
medlem i ideella föreningen
Öppna Sinnen. 

Vi får verkligen hoppas att
2021 blir ett bättre år på alla
plan än vad 2020 bjöd på. 

Nu är det dags att betala
din medlemsavgift för 2021
till Öppna Sinnen.  

Medlemsavgiften är 400
kr/år och du betalar via 
bankgironr 5427-8304.
Senast 31 januari 2021.

Utställningsinfo

Som ni säkert redan sett så
gör Vellinge Kommun ett test
nästa år med sin utställnings-
verksamhet på kommunens
bibliotek. Projektet är indelat
kvartalsvis. Två kvartal går
till biblioteken, ett kvartal till
Öppna Sinnen och ett kvartal
till Vellinge Fotoklubb.
Biblioteken det gäller är
Skanör, Vellinge och V.
Ingelstad. (Ej Höllviken).

ÖS fick 3:e kvartalet.
Men... nu har vi även fått 
2:a kvartalet på Skanörs 
bibliotek. Intresset från er
medlemmar för att ställa ut
på biblioteken var stort,
därför går 2:a kvartalet till de
som var reserver tidigare.

Jurybedömd utställning

Öppna Sinnen
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För tredje gången arrangeras

NORDISK SALONG
i Helsingborg 3/12 2021 –
3/4 2022.
Plats: Dunkers Kulturhus.
Arrangör är Helsingborgs
Konstförening och Dunkers
Kulturhus.

Alla kan söka, ung som
gammal, etablerad eller nyut-
examinerad, proffs eller ama-
tör – alla bjuds in att skicka
in verk inom tio kategorier:
Måleri, teckning,
skulptur, textil, film,
foto, grafik, installation,
performance och 
blandteknik.
Ansökningstiden är 1/1 2021
och pågår till den 31/7 2021
För mer information och ansö-
kan: www.nordisksalong.se

Hima Frenning,

glaskonstnär.

Medlem i ÖS 12 år


