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När Madeleine Aleman fyllde femtio år gav hon sig själv ett år att göra vad hon vill i
present. Det blev ett år då hon satsade på konsten, reste och njöt av en helsommar i
Stjärnsund. Nu ställer hon och de andra konstnärerna på Grabbudden ut under
Folkmusikfestivalen nästa helg.

- Vi passar på när det är en massa folk i Stjärnsund säger Madeleine som tar emot i sin
sommaratelje på bruksallén i Stjärnsund.
Förra hösten åkte Madeleine iväg till Kina och bodde på ett konstcentrum tillsammans med andra
konstnärer, de flesta från Kina.
- Jag ville prova på att leva i ett land långt bort. Valet föll på Kina eftersom det händer mycket inom
konsten därborta.

Ett produktivt år
Därefter tillbringade hon några månader i Barcelona där hennes son bor och sedan reste hon tillbaka
till Sverige och Stjärnsund. För någon som gick på konstskola först som trettiofemåring var det nytt
att under ett år bara kunna ägna sig åt konsten. Det blev ett produktivt år.
- Jag hade en utställning i Kina och en i Barcelona. Nu ska jag ställa ut här och sedan blir det först i
Montreal nästa vår.
Madeleine Aleman arbetar med att integrera olika kulturer i sin konst och influenserna från Kina och
Barcelona syns i det hon gör nu, som har olika loppisfynd från Stjärnsund och Långshyttan som bas.

Konstvandring
Hon har köpt in en massa olika figurer som hon fattat tycke för och kommer sprayfärga dem
enhetligt och ställa ut på utställningen nästa helg.
- Det kommer vara en konstvandring där alla Grabbuddens konstnärer ställer ut, vi är 12-15
personer.

Avspänt i Stjärnsund
Invigningen blir i samband med folkmusikfestivalen på fredag den 31 juli i Stjärnsund.
- Det kommer vara installationer, skulpturer och performance, säger Madeleine Aleman, som
beskriver sig som självutnämnd pressansvarig för Grabbuddens konstnärer.
- För mig är Stjärnsund väldigt avspänt att arbeta i som konstnär. Speciellt i jämförelse med
storstäder som Stockholm där det handlar mycket om prestige, säger Madeleine Aleman.
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