Tryck: Åtta.45, 2013

Våren 2014
Gunnar Falk

18 januari - 2 februari

Konsthall Väst

Lennart Olausson
18 januari - 9 februari

Konsthall Öst

Anneli Hallgren

8 februari - 23 februari

Konsthall Väst

Öppettider
Tisdag - söndag kl 11.00 - 17.00
Entré
Telefon: 08
Pensionärer/studenter
Årskort
Ungdom (under 15 år)

100:80:500:Fri entré

08 - 92 05 00
Hemsida: www.edsvik.com kontakt@edsvik.com
Landsnoravägen 42, Sollentuna

Ingvar Staffans
15 februari - 9 mars

Konsthall Öst

Sam Westerholm
1 mars - 23 mars

Edsvik Konsthall Väst

Nota Bene

15 mars - 13 april

Guidad visning
Förboka din visning!
Pris: 1200 kr plus entréavgift 100 kr/person,
pensionär 80 kr/person.

Torsdagar kl 14.00 och 17.00
Kontakta:
kristina@edsvik.com
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Edsvik Konsthall Öst

Anna Toresdotter
29 mars - 13 april

Edsvik Konsthall Väst

Joakim Johansson
24 maj - 22 juni 2014

Edsvik Konsthall Öst
(med reservation för ändringar)

Anneli Hallgren
8 februari - 23 februari

Edsvik Konsthall Väst
8 februari - 23 februari 2014 visas verk av Annelie Hallgren.
Vernissage blir det lördagen den
8 februari på Konsthall Väst.
“Jag vill uppnå en bildpoesi där naturen i alla dess former
inspirerar till den abstrakta värld

Ingvar Staffans
15 februari - 9 mars

Edsvik Konsthall Öst
15 februari - 9 mars 2014 visar vi
Ingvar Staffans verk på Konsthall
Öst. Vernissage den 15 februari.
Ingvar Staffans visar måleri
med paralleller till litteraturen,
en slags självbiografi uttryckt i
bild, där det slumpmässiga och
till synes oväsentliga får komma
till uttryck.
Hans arbeten ser vid första
anblicken ut att innehålla skriftliga budskap. I nästa stund ser man
något som bara påminner om
text, eller kanske ristningar. De är
anslag till ett meddelande.
Bilderna berättar på ett annat plan en uppdiktad historia då
de ser ut att ha hängt med länge.
De skulle kunna vara upphittade
i ett övergivet förråd. På ett sätt
kan de beskrivas som ofullständiga, men just det gör att bilderna

gärna stannar kvar i tanken.
Ingvar Staffans använder
sig av det slumpmässiga i sitt arbete. Det slumpmässiga blir intressant då det ger uttryck för det
till synes oväsentliga. Komposition, färgval och teknik är viktiga
för ett visst uttryck. Konstnären
berättar själv att:
”Förhållningssättet till kon-

som jag vill forma. Små byggstenar kan bli stora och viktiga i
uttrycket. Känslan av naturen ska
vara nära, formen kan vara flyende.
Jag blandar gärna flera tekniker, akvarell som bas med akryl,
tusch och grafit. Jag jobbar med
collage som är en ganska ”lugn”
teknik, men flera av mina målningar förlitar sig på slumpen, flödigt och expressivt”.
Anneli Hallgren

sten intresserar mig mycket och
det finns paralleller till litteraturen i det att jag eftersträvar att
genom konsten ge en djupare
beskrivning av mina värderingar
och min person, att mitt skapande
kan ses som en självbiografi uttryckt i bild istället för i text.
Dock har jag en förkärlek till att
lägga in texter i mina bilder så
gränserna blir flytande.”
Ingvar Staffans är autodidakt, han
har alltså inte gått någon konventionell utbildning utan har sedan
30-årsåldern själv arbetat med sitt
konstnärliga uttryck. Han är född i
Österbotten, Finland 1947 och har
jobbat parallellt som psykolog.
Han har ställt ut i många länder
separat och i grupp. Inressant är
att han var den förste västerländska konstnären att ställa ut i Baltikum när Sovjetunionen började
kollapsa.
Ingvar ingår i nätverket
Rackarkonstnärer i Uppsala.

www.edsvik.com
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Sam Westerholm
1 mars - 23 mars

Edsvik Konsthall Väst
1 mars - 23 mars 2014 visar Edsvik Konsthall Sam Westerholms
verk på Konsthall Väst.
Rymd och himlakroppar och
människan och hennes korta liv i
form, hur formulera det? Jag vill
se det som Dan Andersson som
i några rader sammanfattar våra
villkor:
”Över dig en evig himmel,
hård men stjärnbesållad, välvde,
där du stapplade på vägen upp till
fridens paradis.”

Sam Westerholm

Joakim Johansson
24 maj - 22 juni

Edsvik Konsthall Öst
24 maj - 22 juni visas Joakim Johanssons verk på Konsthall Öst.
Det som alltid karakteriserat
Joakims bilder är att vardagliga
scener eller händelser i hans
händer förvandlas till mysterier.
Först var det de ödsliga tomma
gatubilderna sedan de laddade
interiörerna och nu på senare tid
har människorna fått en framträdande roll, inneslutna i sitt eget
universum.
Motivvalet sker med stor
möda för att sedan vändas, vridas
och kanske spegelvändas allt för
att det ska kännas intressant och
spännande. När han så beskär
bildytan sker det i syfte att ge ytterligare en dimension till målningen. Färgskalan är återhållen,
nästan asketisk, och spänner från
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ljusgrått till djupaste svärta.
Detaljerna är reducerade
och noggrant utförda.
Precisionen är minutiös och
skarp vilken invaggar oss i en
falsk trygghet av att vi förstår
vad som händer i målningen.
Det som ger målningarna en så
laddad spänning är att meningen
just i ett realistiskt credo plötsligt
glider oss ur händerna. Det som
borde vara ett linjärt logiskt händelseförlopp förbyts i frågor utan
egentliga svar och vi närmar oss

alltmera det område där omedvetna processer tar vid.
Visst är Joakim realist i delar av sitt uttryck men utan att
egentligen vara någon superrealist. Man ska snarare se honom
som en del i den internationella
rörelsen kring en nutida realism
med många andra bottnar än bara
teknik. [...]
Bertil Bengtsson, Konstintendent
Värmlands Museum

Gunnar Falk

18 januari - 2 februari

Edsvik Konsthall Väst
18 januari - 9 februari 2014 visas
retrospektiv måleri på Konsthall
Väst. Vernissage lördagen den 18
januari.
Gunnar Falk är född 1955.
Bor och arbetar i Stockholm.
Utställningen kommer att ha

Lennart Olausson
18 januari - 9 februari

Edsvik Konsthall Öst
18 januari - 9 februari 2014 visar
vi Lennart Olaussons verk på
Konsthall Öst. Vernissage den 18
januari.
Målare, grafiker, född 1944
i Stockholm. Han är utbildad vid
Konstfackskolan 1961-65 och
Konsthögskolan 1966-71. Representerad på bl.a. Moderna Museet, Nationalmuseum.
Lennart Olausson visste
redan som 15-åring att han ville
bli kostnär. När hans kompisar
hemma i Högdalen fortsatte köra
omkring i skinnpaj på sina mopeder sökte han till Konstfack för
att ägna resten av sitt liv åt konsten. Några år senare, på Konsthögskolan dröjde det heller inte
länge förrän han hunnit skapat sig

tyngden på stora format, företrädesvis 200 cm x 150 cm. Dessa
format har varit en genomgående
stomme i konstnärskapet.
Arbetar konsekvent med
blyerts, krita och tusch, på senare
tid i en färgskala.
Sedan debuten 1984 har han
ställt ut på ett antal gallerier och
konsthallar i Stockholm och runtom i landet och är representerad i
ett 20-tal museer, kommuner och
lands-ting.
“Hela tiden återkommer
känslan av hur något rubbats i
sin ordning. Men också av hur
något spränger en gräns – inte
destruktivt, utan för att nå fram,
oavsett smärtan. Symtomatiskt
är ett avbildat kors brustet vid
roten. Här finns också den frusna, elegiska bilden av ett landskap i ytterligare reduktion. Med
stämning av en senvintermorgon
i förorten efter en grundligt ge-

nomfestad natt. Men kanske mest
ändå en dynamik som häver sig
till bristningsgränsen.” Av Sören
Engblom, Expressen 1987.
“Här finns en innehållsrik
dimension, som är starkt emotionellt laddad. Man anar i detta
sotiga balksystem ett slags rum
för människan. Hon skymtar till,
tar form, bara för att upplösas
i skuggor, fladdra förbi som ett
vinddrag.
Och rätt som det är tycker
man sig verkligen se henne, men
som fjättrad, fastnaglad –
en korsfäst mänsklighet!
Abstraktionens storslagenhet, men också passionens och
dramatikens!”

ett rykte som en av de mest begåvade unga konstnärerna.
Som betraktare av Lennart
Olaussons måleri tas man med
på en resa genom konsthistorien.
I hans målningar kan man finna
reminiscenser ända från Fra Angelico’s gotiska guldskimrande
fresker, barockmåleriets allegorier och klassicism med Rem-

brandt och Poussin som främsta
inspiration. Även surrea-lismens
bildspråk och den samtida fotokonsten har lämnat sitt tydliga
avtryck i hans måleri, han är en
konstnär i ständig utveckling.

Av Stig Johansson SvD 1992

“Nycklar saknas i tankars portar”
Citat av Lennart Olausson
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