
EKERUM KONSTHALL 2015



Det är nu 23 år sedan vi öppnade Ekerum Konsthall 

vid det naturskönt belägna Ekerum Golf & Resort på 

Öland. Sedan starten har vi satsat på att visa det bästa 

inom svensk och internationell nutida konst. Något vi 

är mycket stolta över! 

 Årets samlingsutställning bjuder på många fina  

överraskningar. På nedre plan huserar Kjell Engman 

med specialutställning skulpturalt glas. Nya verk!  

Den legendariske musikern och konstnären Ronnie 

Wood finns med på Ekerum även i år, liksom Ernst 

Billgren, Caroline Af Ugglas och Kate Brinkworth.  

Övriga konstnärer är: Fox Daniels, Peter Sköld, Stefan 

Johnson-Petersén, Rickard Ölander, Morgan Persson, 

Alf Ekberg, Åsa Lindsjö, Lennart Nilsson, Larissa 

Stenlander, Tommy ’’TC’’ Carlsson, Andy Howlden, 

Ronny Hård och Karl Valve.

Varmt välkommen till Ekerum Konsthall!

Leif Holmer Marcus Holmer

Utställningen pågår mellan 3/4 – 27/9.  

Konsthallen är öppen dagligen mellan 12.00 – 18.00.

Konst i världsklass på Ekerum Konsthall!



Kjell Engman är en outtröttligt produktiv bild-
konstnär med hejdlös fantasi och berättarglädje. 
Kjell Engmans skulpturala glas huserar på Ekerum 
Konsthalls nedre plan.  

KJELL 

ENGMAN



Andra året på Ekerum för en av Sveriges mest folkkära artister. 
Caroline Af Ugglas började sin konstnärsbana redan vid 10 års 
ålder. Hon har utvecklat ett eget färgspråk som hon kallar för 
”Antidepressism”.

CAROLINE

AF UGGLAS



Ronnie Wood, mest känd som gitarrist och låtskrivare i ett av världens mest berömda rockband - The Rolling Stones. Parallellt med sin musikaliska karriär, som spänner över mer 
än fyra decennier, uttrycker sig Ronnie Wood gärna i bild. Konsten föreställer ofta kollegor och vänner avporträtterade under konserter och turnéer. Färg- och formspråket är lika 
livfullt energiskt som musiken han spelar.
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Ernst Billgren är en av Sveriges mest betydande nutida konstnärer. Han har gjort  
sig känd som en mycket mångfacetterad och älskad konstnär. Denna konstnärliga 
mångsidighet märks förutom i måleri och skulptur, även inom exempelvis scenografi, 
litteratur, film, musik, möbeldesign och glasdesign. På Ekerum visas nya målningar.

ERNST 

BILLGREN

Brittiska Kate Brinkworths oljemålningar kännetecknas 
av starka färger och ett bildspråk inspirerat av foto-
grafisk variation i skärpedjupet. De suddiga detaljerna 
målas med stor, mjuk pensel för rätt effekt.
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Skönheten i det enkla fascinerar mig och jag försöker fånga de korta flyktiga  
ögonblicken. Att genom min konst hålla kvar känslan i en blick, en rörelse eller  
ett uttryck. Jag arbetar i olja och motiven tar jag från människor i min närhet.  
Ofta arbetar jag med serier av målningar med fragment från en skön vardag.  
Att ge till synes vardagliga situationer, platser och händelser en stunds  
uppmärksamhet och öka närvaron i dessa är en tanke som tilltalar mig -  
att berika livet med litevardagspoesi. 

I hans bilder finns något 
drömlikt och optimistiskt 
med en dragning mot mystik 
och romantik. 
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FOX

DANIELS
Fox Daniels har Belgiskt-Marockanskt ursprung. Hennes konst ställs 
ut över hela världen. De samtida motiven föreställer ofta prominenta 
personer inom politik och samhälle. 

ALF

EKBERG
Konstnär som arbetar med skulpturer i 
materialen, stengods, brons, glas, och is. 
Sedan 1975 har Alf Ekbergs skulpturer 
visats på ett stort antal gallerier, både 
i Sverige och utomlands. Han har gjort 
offentliga utställningar, och är represente-
rad i ett flertal kulturnämnder, landsting 
och museum i Sverige, Tyskland, Polen 
och Belgien.



Stefan Johnson-Petersén är född i Stockholm 1956. Han arbetar 
i stengodslera med detaljer av bladguld och oljefärg samt brons. 
Stefan har studerat 3 år på konstfack.

”Mina målningar belyser känslor av frihet i en expressiv anda. 
Kvinnan i mina motiv är någon jag håller varmt om hjärtat och hon söker frid,  
återhämtning och allmän tankeflykt.Fågeln är oftast jag; skör, skarp, ängslig, 
sökande och bejakande. Jag vill att mina målningar ska ha ett eget vackert liv 
utanför det tekniska, stressiga, orättvisa och ytliga liv som levs där ute nu.”
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Larissa Stenlander är född 1960 i Moskva och är numera bosatt i Stockholm. Hon 
arbetar i akvarell och mixed media. Larissas bilder speglar på ett satiriskt och lekfullt 
sätt mänskliga relationer och känslor med motiv av stiliserade människor och djur.  
Med humor och eftertanke samtalar figurerna i hennes verk.

Målare och grafiker bosatt i Stockholm. Specialområdet är oljemå-
leri med utpräglad Trompe-lóeil-effekt (”lura ögat”). Målningarna 
är utförda i skikt med schumeringsteknik.
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”Jag arbetar mestadels med olja på duk,men 
även med objekt, skulpturer och grafik. Från 
naturen hämtar jag motiv och idéer som sedan 
blandas med frukter,ironi och humor.”

Andy Howlden född 1963. Han skapar  
fantastiska bronsskulpturer av kvinnor.
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Ekerum Golf & Resort, väg 136 mellan Färjestaden och Borgholm. 0485-804 50. www.ekerumkonsthall.se 

”Mitt bildspråk kan sägas vara naivistiskt. 
Abstrakta kroppar, ansikten och växter 
som för tankarna till afrikansk folkkonst 
med viss inspiration från imaginismen.” ”Min målarteknik kallas mixed media, som innebär 

att jag använder mig av olika material och tekniker 
såsom akrylfärg eller fototeknik på linneduk, glas,  
trä, akvarellpapper eller aluminium.”
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