
_______________________________________________________________________________________

ANMÄLAN
Plats: The Glass Factory, Boda Glasbruk.

Kostnad: 300.- per person (ingår fika och 
material).

Deltagare: 30 st Sverigebaserade konstnärer.
Inga förkunskaper behövs.

Intresseanmälan mejlas senast den 27/11
till : Maja.heuer@emmaboda.se. 

Neon Relations är en workshopserie och semi-
narier som arrangeras i samverkan med Iaspis, 
Konstnärsnämndens internationella program 
för bild- och formkonstnärer. 

Välkommen!

Telefon 0471-249360
info@theglassfactory.se
www.theglassfactory.se

The Glass Factory - Glasmuseet i Boda
Storgatan 5
Boda glasbruk

Öppetider:
11/9-20/4
ons-sön 11-16 

22/4-10/9
mån-fre 10-18, lör-sön 11-17

NEON RELATIONS
WORKSHOPSERIE OCH SEMINARIUM

30/11-2/12
WORKSHOP

1. Workshoptillfälle 1, 30/11, kl.10.00-17.00
Introduktion
Workshopledare: neonspecialisterna Tommy 
Gustafsschiöld (SE) och Michael Flechtner (US).
Program: genomgång av tekniken. Böjning av 
glaset, pumpning av neon, arbete med 3-D neon 
m.m.  

2. Workshoptillfälle 2, 1/12, kl.10.00-17.00
Den konstnärliga praktiken
Workshopledare: neonspecialisten Tommy 
Gustafsschiöld (SE) och Michael Flechtner (US) 
samt den brittiska neonkonstnären 
Kevin Killen (UK).
Program: skulptering av neonet och den 
konstnärliga praktiken.
Språk: Workshopen hålls delvis på engelska.

3. Seminarium ”Neon Relations”, 2/12, 
kl.14.00 -17.00 (se separat program).
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3. Tommy Gustafsschöild (SE)
Tommy Gustafsschiöld är en av Sveriges främsta 
neonglasblåsare. Han har arbetat med neon i 25 
år både nationellt och internationellt och är idag 
verksam på Nordiska Neon & Diod i 
Västerås, som tidigare främst var specialiserade 
på skyltproduktion, men idag även samverkar 
med konstnärer.

www.nordiskand.se 
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WORKSHOPLEDARE
1. Kevin Killen (UK)
Den brittiske konstnären Kevin Killen studerade 
3-D Design och Konst på Surrey Institute of Art 
and Design. Redan 2009 började han fokusera på 
neon och glas. I hans praktik arbetar han med 
neonskulpturer och installationer och använder 
ljus för att  översätta rörelse i neonformer.

www.kevinkillen.com 
 
2. Michael Flechtner (US)
Michael Flechtner arbetar med två- och tredi-
mensionella neonverk. Han arbetar med privata 
och offentliga uppdrag från hela världen och är 
specialiserad på att samverka med internatio-
nella konstnärer som arbetar med neon.

www.flektro.com


