
     Jag skulpterar fritt, är inspirerad av människor, händelser, samtal, textil och böcker. Gillar 
att använda mina livserfarenheter i mitt konstnärskap. För mig är det oerhört viktigt med käns-
lan i saken, att den berör och att den slår an en sträng hos betraktaren. Jag går över gränser i 
materialval, arbetar brett genom lergods, stengods och porslin, raku, gjuter en del i parian och 
porslin, är en notorisk kunskapssamlare, älskar att räkna på glasyren och molvikter, ja jag kan 
verkligen ”nörda” ner mig. 
    För mig är det inte så viktigt vilket material skulpturen är gjord i, utan vad den uttrycker, jag 
har försökt att skaffa mig så mycket kunskap så att jag kan för att känna mig fri att använda 
vilken lera jag vill och så att jag kan blanda mina egna glasyrer, just för att få det uttryck jag 
vill ha. 
     I mina skulpturer vill jag via, i till synes små näpna figurer, fånga djupt mänskliga särdag 
och känslor. Mina skulpturer uttrycker alltifrån sorg och övergivenhet till ren tillgivenhet och 
glädje.
     Mina utställningar vill jag gestalta som en berättelse där besökaren får möta sig själv och sina 
känslor. Det kan vara längtan, övergivenhet, sorg eller saknad.
    Är medlem i Omkull, en konstgrupp som består av konstnärer verksamma kring världens 
vackraste plats - Kinnekulle.
    På Kinnekulle har jag också min verkstad och ateljé, mitt i en trakt  som är ett är befolkad av 
konstnärer, filmare och andra härliga kreatörer.

Marika Beutler 
(f.1961)

Keramiker



Separatutställningar

2014     Karleby Konst och Hantverk, Falköping
2014     Galleri Vigrum, Lidköping
2012 Galleri Logården, Odensåker
2011  Stadshuset, Lidköping
2010  Galleri Baggen, Mariestad. 
2010 Karleby Konst och Hantverk, Falköping
2009 Galleri Kolibri, Kvänum
2008  Horns Tegelbruk. Horn

Samlingsutställningar

2014 
 Galleri Emma, Grästorp
 Vårrundan, Kinnekulle
 Läckö Slott. Lidköping, ”Tea-time”
 Konstnatten, Lidköping 
 Uddevalla Bohusläns Museum, Uddevalla
2013
 Vårrundan, Kinnekulle
 Konstnatten, Lidköping
 Uddevalla Bohusläns Museum, Uddevalla
2012 
 Slöjdens Hus, Skövde
 Vårrundan, Kinnekulle
 Pannrummet, Lidköping
 Galleri Spiken, Kållandsö
 Läckö Slott, Kållandsö 
 Konstrundan, Hjo 
 Kållängens Tingshus, Källby
 Binnebergs Tingshus, Skövde
2011
 Slöjdens Hus, Skövde
 Galleri Flora, Göteborg,
 Grebbans Kvarn, Hjo,
 Läckö slott, Kållandsö
 Vårrundan, Kinnekulle
 Rörstrands Center, Lidköping
2010:
 Vårrundan, Kinnekulle
 Galleri Islanna, Falköping
 Växthuset, Hellekis Säteri.
 Rörstrands Museum, Lidköping
2009
 Läckö Slott, Kållandsö
 Rörstrands Museum, Lidköping 
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