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FRÅN BOHUSKONST VÅREN 2011

VARFÖR HAR MÅNGA
SVÅRT ATT FÖRSTÅ KONST?
KORT SVAR: För att det sällan finns något att förstå!
LÅNG SVAR: Många blandar ihop förstå med att tycka om något, de säger att de
inte förstår när de menar att de inte gillar det. Dock har konstnärer sedan modernismen intresserat sig för att hitta nya ”språk” inom konsten. Kliv in i ett rum fullt
med folk som hittat på nya språk och jag lovar att du blir förvirrad. Att man sedan
har ett nytt språk
betyder inte automatiskt att man har något att säga. För inte särskillt många hundra
år sedan var det konstnärliga språket gemensamt och alla förstod bilden på kyrkväggen, då var budskapet viktigare än att hitta nytt språk. Ju snabbare utvecklingen går, desto större energi går åt till att hitta nya språk. Det går inte att förstå
någon som inte sagt något men det går att gilla honom.
Ur Ernst Billgrens bok VAD ÄR KONST
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Fotolitografiska verk
Fotolitografi framställs med ett tryckmedium, gjort genom en fotografisk process med speciella material som reagerar på ljus. Genom att använda en mask för att selektivt belysa materialet, får man
utsatta områden att hårdna. Det mjuka området etsas sedan kemiskt bort och processen upprepas.
Man bygger på så sätt upp en serie lager ett för varje färg.

1. PER FRONTH - född 1963 i Kristiansand, Norge. Har innan han slogs sig på fotokonst
arbetat som pressfotograf på Verden Gang. När Obama fick fredspriset i Oslo fick han även ett
verk av Per Fronth.
2. TONY SOULIE - en av fotolitografins största.Han blev en internationell konstnär efter det att
han ställt ut sina verk över hela världen från Paris, Tokyo, Seoul till New York. En het konstnär som
verkligen ligger i ”framkant”.
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1. JULIA NINIO - från Argentina. Målar porträtt i acryl blandad med sand som ger en mycket
spännande struktur. Storlek 45 x 45 cm.
2. KJELL JANSSON - sandgjuter glaset i sandformar som han skapar hemma i ateljén. På Bergdala glasbruk i Småland gjuts sedan glaset i sandformarna. Fantastiska saker händer när man låter
ljuset strömma genom hans skulptrurer.
3. THIERRY VIEUX - favorit i repris 1. Nu har vi en ny serie popkonst från den franske mästaren.

4. SUSANNE AAES - favorit i repris 2. Vi har fått in en hel del nya alster som ni aldrig sett maken till.
5. CATHERINE CAZAU - Född i Saint-Nazaire le Désert (Drôme) 1955. Har studerat konst vid Ecole
des Beaux Arts de Valence. Chaterine målar, gör collage, carborundumtryck etc. Utställningar över
hela kontinenten. Mycket spännande nyhet för året.
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1. KURT MAIR född i Mengen, Tyskland 1954. Han studerade konst i Lörrach. Har även studerat
arkeologi, konsthistoria och jananologi. Sedan 1987 har han specialiserat sig på etsningar och
litografier. Här till höger två etsningar av Kurt.
2. CLEMENTINA ALMEIDA DE MOURA från Portugal ger oss figurer laddade med emotionell
symbolism och meditiation. Med starka drömkänslor. Skapade med penna och pastell.

3. LINDA HORN oljemåleri på duk. Född 1973 i Ålborg. Hon har en mycket gedigen utbildning
som konstnär och är också en av Danmarks intressantaste artister i dag
4. ANNE METTE NYLAND född i Noge och bor i Danmark. Gör målningar i acryl med mycket struktur och spännande ytor. Bohuskonst har en serie sådana med dansmotiv. Anne Mette gör
mycket utsmyckningsjobb för företag och komuner.
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1. LAU BLOU är född 1969 i Loiredalen, Frankrike. Hennes målningar och collage är reflektioner av hennes minnen av berg och mjuka färger av trädgårdar som badar i ljus. Hon arbetar
gärna i acryl och olja på duk. Formaten som vi på Bohuskonst köpt in ligger runt 45 x 45 cm.

2. JOAN ARTIGAS PLANAS från Spanien och hans skulpturer är ett av årets absolut mest
spännande fynd hos oss på Bohuskonst. Skulpturerna är ett möte mellan metall och lera ett bra
exempel på detta är den på bilden ovan.
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1. TAIMI BORG
Olja på duk. Liksom så många
andra målare söker jag ljuset. Det
är landskapsmåleri med dragning
åt det abstrakta, imaginära, med
en klar förenkling. Vid ett tillfälle sa
någon: ”Naturmåleri som kommer
inifrån, som inte avbildar, men är en
tolkning av naturens skiftningar, där
ljus och dramatik, såväl som stillhet
och ro förmedlas”.
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2. BJÖRN BERNSTRÖM
är född och uppvuxen i småländska
Hultsfred. Han flyttade till Stockholm
1986 och är numera bosatt i Hilleshög på Färingsö (Mälaröarna)
strax utanför Stockholm där han har
sin ateljé. Han har haft en lång rad
separat-utställningar och medverkat
vid samlingsutställningar och jurybedömda salonger både i Sverige och
utomlands.
3. BJÖRN EKEGREN
En av våra svenska internatio mest
kända konstnärer. Bohuskonst har
haft Björn under många år.
Så här ser en av de allra senaste
alstren ut.
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4.ANNE BOILLE
och hennes arbeten i plexiglas har
gjort succé i hela europa.
Vi på Bohuskonst är glada att kunna
erbjuda några av dem nu under våren 2011.

1. KERSTI RÅGFELT STRANDBERG. Har studerat teckning, olja, akvarell och grafik för olika
yrkesverksamma konstnärer. Arbetar främst med akvarell och grafik.
2. TAIMI BORG Detta är landskapsmåleri med dragning åt det abstrakta, imaginära, med en
klar förenkling. Vid ett tillfälle sa någon: ”Naturmåleri som kommer inifrån, som inte avbildar,
men är en tolkning av naturens skiftningar, där ljus och dramatik, såväl som stillhet och ro för-

medlas”. Taimi har en sällsam förmåga att låta himmel, hav och land mötas i ett spännande ljus.
3. KENT ARNE NYBERG. Kent Arne har utvecklat sin teknik själv bl.a. genom att han arbetat
som illustratör bl.a i reklamsammanhang. Han har hittat ett sätt att berätta i bild genom att tvinga
den ibland slumpartade och flödiga akvarelltekniken att anpassa sig efter hans eget språk med
krav på stringens och ett berättande innehåll.

1. HELGE HOMMES från Tyskland. Trädens okrönte kung. Ingen
kan se så mycket skönhet och symbolism i ett träd som Helge.
Vi har flera olika motiv med oss
när vi kommer på besök.
2. ANDREA ANDRIYA färgstark fransman från Saint Tropez.
Målar kända ansikten på ett högst
personligt sätt. Olja på duk.
3. HÅKAN GUNNARSSON
Erik Höglund, Bengt Edenfalk, GöranWärff, Björn Ekegren och Bertil Wallien är några internationellt
kända glaskonstnärer som Håkan
har arbetat tätt tillsammans med.
Som glasblåsare och designer har
Håkan på så sätt nått den absolut
högsta klassen inom sitt gebit.
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4. JOHN & ELLI MILAN
är ett äkta par som skapar sina
målningar tillsammans. Tillsamman vi de skapa saker vi aldrig
skulle klara att göra ensamma,
säger de.
Paret Milan lever med sina fyra
barn i Queens Creek i Arizona.
5. HENRY WALSH
Från Norwich, England.
”Honom ska vi ha!!!”- utropade vi
när vi för sörsta gången såg hans
fascinerande målningar. Vi tror ni
kommer att känna detsamma.
Olja på duk.

