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KONSTHALL 2017

Konst i världsklass på Ekerum Konsthall!
Det är nu 25 år sedan vi öppnade Ekerum Konsthall vid

PA Sandström. Debuterar gör Helena Trovaj

det naturskönt belägna Ekerum Golf & Resort på Öland.

och Anders Sköld.

Sedan starten har vi satsat på att visa det bästa inom

Varmt välkommen till Ekerum Konsthall!

svensk och internationell nutida konst.
Något vi är mycket stolta över!
Årets samlingsutställning bjuder på många fina
överraskningar, bl a konstglas av Ernst Billgren.
På nedre plan huserar, traditionsenligt, Kjell Engman

Utställningen pågår mellan 14/4 – 1/10
Konsthallen är öppen dagligen mellan 12 – 18.

med specialutställningen Memories.
Den legendariske Rolling Stones musikern och konstnären Ronnie Wood finns med på Ekerum även i år,
liksom Caroline Af Ugglas, Larissa Stenlander och
Tommy ’’TC’’ Carlsson, Nils E Johansson, Rickard
Ölander, Annelie Sandström, Andy Howlden och

Leif Holmer

Marcus Holmer

Kjell Engman är en outtröttligt produktiv bildkonstnär med hejdlös fantasi och berättarglädje.
Vi har haft glädjen att representera Kjell under många år. Upplev hans skulpturala glas på
Ekerum Konsthalls nedre plan. Årets utställning har namnet ”Memories”.

KJELL
ENGMAN

RICKARD
ÖLANDER
Rickard Ölanders måleri söker en mening bortanför stress, orättvisor och yta.
Ölander är verksam i Göteborg och har idag ett antal framgångsrika utställningar
bakom sig. Målningarna har starka suggestiva och expressivadrag och befinner
sig i gränslandet mellan abstrakt och figurativt. På Ekerum visas nya målningar
och skulptur.

ANDERS
SKÖLD
Känslan av att vara något på spåren, att hitta ett maximalt uttryck i en målning, driver konstnären Anders Sköld. I kraftfulla färger och med ett tydligt formspråk skildrar
han allt från samspelet mellan fåglar mot en fond av rött, till islossning i skarpt vinterljus. Anders har målat olja på duk sedan 8 års ålder samt bla haft en räcka utställningar i USA alltsedan 1991.

ERNST
BILLGREN
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.
Se Ernsts glas på sista sidan!

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.

RONNIE
WOOD

PA

SANDSTRÖM

Annelie arbetar med en egenutforskad blandteknik.
Bilderna utgår från egna fotografier med egna
modeller som screentrycks för hand på textil och
andra material för att sedan blandas med till exempel måleri och text.

Skulpturen här är resultatet av ett samarbete
mellan Annelie och PA Sandström!

ANNELIE
SANDSTRÖM
P‑A bränner sin keramik med den äldsta bränntekniken man
känner till. Det sker direkt på marken i en öppen vedeld.
Resultatet blir tidlöst vackert.

CAROLINE
AF UGGLAS
Fjärde 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”.

STENLANDER

LARISSA

Målare och grafiker bosatt i Stockholm. Specialområdet är oljemåleri med
utpräglad Trompe-lóeil-effekt (”lura ögat”). Målningarna är utförda i skikt
med schumeringsteknik.

TOMMY TC
CARLSSON
Larissa Stenlander är född 1960 i Moskva.
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.

HELENA
TROVAJ
På sin femtonåriga bana som konstnär har Helena Trovaj alltid fascinerats av akvarellens
oförutsägbara kraft och nyckfullhet. Från att så rent och propert som möjligt återge landskapet precis som det är, har hon gått mer och mer åt att skapa sina egna tolkningar av
dess olika miljöer. Motiven kan skifta men hon inspireras framför allt av staden och det
urbana landskapet, till vattnet och till människor. Levande ting. Bilder i rörelse på ett
eller annat sätt.

Andy är född i London, bor och verkar idag i Västerås.

Med skarpt öga för detaljer, teknisk skicklighet och mycket
känsla skapar Nils E Johansson akvareller och litografier
vars motiv ofta slår an en ton av nostalgi. Tidens gång och
omvärldens ständiga förändring - i stort och smått - löper
som en tråd genom Johanssons konstnärsskap.

Andy Howldens bronsskulpturer av människor, ensamma med
armarna mot skyn, eller omfamnande par visar på en enastående
känsla för människokroppen. Andy har i sina fingrar formeln för
hur vi ser ut, att människan i sig är ett fantastiskt konstverk.

NILS E
JOHANSSON

ANDY
HOWLDEN

EXKLUSIVT FÖR EKERUM KONSTHALL:

ERNST BILLGREN, SKULPTURALT GLAS

”Djurens skatter - Naturen är människans viktigaste tillgång, en skatt värdig att värna och bevaka.
I glasserien ”Djurens skatter” hjälper fåglar och djur oss att hålla ett öga på det vi värdesätter. Skatten kan bestå av juveler eller kanske bara ett par
blommor. Om vi tillsammans med våra vänner bevakar det som verkligen är viktigt ska vi nog kunna lämna över skatten till nästa generation.
Djuren lär oss att värdesätta det som är grunden för vår existens - skatten är troligen djuren själva.” - Ernst Billgren

Ekerum Golf & Resort, väg 136 mellan Färjestaden och Borgholm. Leif: 070-5812490 Marcus: 070-5912490. www.ekerumkonsthall.se

