Liv Borglund visar ett urval av sina vackra hästskulpturer på Högs Prästgårds
Temakväll den 3 oktober 2011

Liv Borglund
- Kärleken till hästen
Jag har, sedan jag var liten, alltid varit oerhört glad för djur. När jag var åtta år fick jag min
första häst och när jag var tonåring tävlade jag mina två ponnyer framgångsrikt på allsvensk
nivå, både i dressyr och hoppning. Ponnyerna byttes sedermera ut mot stora hästar och idag
äger jag två halvblod som jag tävlar och tränar aktivt i dressyr. Det är dock inte bara min fritid
som ägnas åt hästen; hästen är även föremål för mitt skapande. Redan som liten var skapandet
något som tilltalade mig, då blev det dock mest i tecknad form – men objektet var naturligtvis
alltid hästen! Min farmor, som var keramiker, introducerade keramiken för mig och det tog inte
lång tid innan jag påbörjade skapandet av hästen i skulptural form. När jag var 20 år gjorde jag
min första stora skulptur och sedan den såg dagens ljus har det fortsatt i samma spår. Jag arbetar
i ler- samt stengodslera och jobbar mycket med glasyrer för att få fram härliga färger!
Många gånger stöter jag på kunder som
berättar för mig att man kan se och känna
min kärlek till hästen bara genom att titta
på mina skulpturer. Att få höra något
sådant som konstnär är naturligtvis
fantastiskt roligt - det innebär att jag har
nått fram med mitt budskap om hästen; det
fantastiska djuret!
Hästen, för mig, är ett fantastiskt djur!
Med sin styrka och elegans utstrålar den
något som få djur har och det är bland
annat detta som jag vill uttrycka i mina skulpturer - styrka och elegans. Men jag vill också
uttrycka den glädje jag känner då jag är med hästen. Mina skulpturer ska ge betraktaren en
känsla av livfullhet och glädje!
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