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LUDVIKA (Dalademokraten)
Nina ställer ut sin fabrik
Nina Haapasalo, 29, är född och uppvuxen i Ludvika. Aktuell just nu med sin första utställning, i
Ludvikas Lillkyrka fram till den 5 april. För tio år sedan flyttade hon till Stockholm. Som webbdesigner hos Ericsson såg framtiden ljus ut...
- Som så många andra blev jag uppsagd från Ericsson. Det kom nästan lämpligt. Jag fick en knuff
att förverkliga mina drömmar. Det har blivit Ninas Fabrik!
Nina Haapasalo är upprymd när hon berättar om hur kicken från Ericsson fick henne att måst ta
itu med sin egen framtid. Telecomföretaget gav de sparkade hyfsad starta-eget-hjälp. Hos Stockholms nyföretagarcentrum fick hon stöd och nödvändiga kunskaper.
Kreativa Nina som suttit inne som webbdesigner hos det stora internationella telecombolaget i fyra
år fick plötsligt komma ut.
Sin första utställning ville hon dock försiktigtvis ha i hemstaden Ludvika.
- Lillkyrkan passar mig precis. Hit var vi ofta när jag växte upp på Knutsbo, säger hon.
Vi får se Ninas fabrik
Ninas Fabrik visar sig vara lite av varje. Hon har fortfarande sina kunskaper som webbdesigner i
botten (fixar snygga hemsidor etcetera på data/internet) men sedan har hon kreativt flutit ut med
tavlor, keramik, blandtekniker inom ramar samt skulptur i papier-maché. Hon pratar också om
skrivande, inredningsreportage.
På stockholmsspråk heter hennes allkonstnärskap "kommunikativ formgivning i varierande
material och media...".
Hon blandar med utställningen bilduppmaningar att kyssas mera med höghus i Visby på
höga bräder etcetera med texter och dikter i
form av minneslappar. Det är rätt snyggt, det
är ungt och fräscht. Må hon lyckas, utsparkad
som hon är av Ericsson.

Nina Haapasalo, 29, ställer på hemmaplan i Ludvikas Lillkyrka ut för första gången. "Den flygande
cirkusdalahästen" bakom är mera rolig än representativ för dennes unga blandning av keramik,
tavlor och dikt på minneslappar.
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