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Konst i världsklass på Ekerum Konsthall!
Det är nu 27 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.
Årets samlingsutställning bjuder på många fina
överraskningar.
På nedre plan huserar, traditionsenligt, Kjell Engman
med årets specialutställning.
Den legendariske Rolling Stones musikern och
konstnären Ronnie Wood finns med på Ekerum även
i år, liksom Caroline Af Ugglas, Ernst Billgren, Larissa
Stenlander, Tommy ’’TC’’ Carlsson, Ronny Hård, P-A
Sandström, Nils E Johansson och Rickard Ölander.

Utställningen pågår mellan 19/4 – 29/9.

Konsthallen är öppen dagligen mellan 12 – 18.

Debuterar gör Ulf Nilsson (Lill-Pröjsarn), Jill Höjeberg,
Natalia Johansson, Peter Eugén Nilsson, Johannes
Wessmark och Mattias Stenberg.
Varmt välkommen till Ekerum Konsthall!
Leif Holmer
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Marcus Holmer
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KJELL
ENGMAN
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Kjell Engman är en outtröttligt produktiv bildkonstnär med hejdlös fantasi
och berättarglädje. Vi har haft glädjen att representera Kjell under många år.
Upplev Kjells skulpturala glas på Ekerum Konsthalls nedre plan!
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RICKARD
ÖLANDER
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”Jag vill att mitt konstnärskap söker en mening bortanför stress,
orättvisor och yta. Mina målningarna har ofta starka suggestiva och
expressiva drag. Dom befinner sig i gränslandet mellan abstrakt
och figurativt. Skulpturerna finner en gemenskap med naturen, ofta
sökande men skarpa i sin enkelhet.”
I årets utställning visar vi Rickards uttrycksfulla målningar samt
skulpturer.
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RONNIE
WOOD
Ronnie Wood, mest känd som gitarrist och låtskrivare i ett av världens mest berömda rockband The Rolling Stones. Parallellt med sin musikaliska
karriär, 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. Vi är mycket stolta över
att få representera Ronnie Wood!

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.
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CAROLINE
AF UGGLAS
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.

En av Sveriges mest folkkära artister visar åter igen sin konst på Ekerum.
Caroline Af Ugglas började sin konstnärsbana redan vid 10 års ålder. Hon har
utvecklat ett eget färgspråk som hon kallar för ”Antidepressism”. Det är färgstarkt, personligt och har ofta en humoristisk twist.
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P-A
SANDSTRÖM
2019-03-14 13:27

JOHANNES
WESSMARK
Johannes Wessmarks verk är vid första anblicken svåra att skilja
från fotografier. I bl a USA är denna tradition stark och det är också
där han har gallerisamarbeten, haft utställningar och hållit kurser i
fotorealistiskt måleri de senaste åren. Johannes konst förmedlar en
positiv och behaglig känsla, vare sig det handlar om modellmåleri
eller naturskildringar.

NATALIA
JOHANSSON

Natalia Johansson målar i olika tekniker: olja ,akvarell, blandteknik.
Motiven är ofta (inte alltid) abstrakta och baserade på sammansättningar av geometriska
former och objekt som bildar relationer till varandra. ”Olika intryck ger impulser till motiven
i mina konstverk. Jag försöker stilisera och skapa mitt eget sätt att måla.”
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Jill Höjeberg är en skulptör som jobbar främst i
marmor, alabaster, brons och järn.
”I stenen skulpterar jag mina tankar. Stenen
kan innehålla tankar kring familjebekymmer,
min omgivning, världen, liksom mina mål, mina
glädjeämnen och drömmar. Genom mina tankar
omformas den hårda stenen till mjuka nästa
elastiska former med en insida som innehåller
hemligheter.”

PETER EUGÉN
NILSSON

JILL
HÖJEBERG
Peter Eugén Nilsson är en svensk akvarellkonstnär som rönt stor framgång. Hans
naturmotiv är vackra och dramatiska med spännande ljus- och vattenspeglingar i
näckrossjöar som återkommande tema.

Ekerum_katalog_2019.indd 8

2019-03-14 13:27

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.

Målare och grafiker bosatt i Stockholm. Specialområdet är oljemåleri med utpräglad
Trompe-lóeil-effekt (”lura ögat”). Målningarna är utförda i skikt med schumeringsteknik.
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LARISSA
STENLANDER
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RONNY
HÅRD
Tonläget i Ronnys målningar glider obesvärat från varmt
till kallt, mellan eld och vatten, vilket ger spännande
motsättningar som gör bilderna intressanta. Ronny Hård
lägger stor vikt vid djupet i motivet där vi förs in i olika
dimensioner i vad som inte behöver vara yttre landskap.

ULF ”LILL-PRÖJSARN”
NILSSON
NY mitt hem under 21 år (1978-99), jag älskar den staden, pulsen, byggnaderna och
alla människor som alltid är lika vänliga och positiva!
Under dom åren gillade vi att hänga i SOHO på helgerna framförallt med Louis och
hans fru Susan Meisel, Louis har skrivit flera böcker om ”Photorealisterna” där min
stora idol Richard Estes är kanske den främsta!
Han har inspirerat mig till mina reflexioner! Min förhoppning är att alla som ser
mina bilder skall se att detta är en ”Lill-Pröjsarn” bild!
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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.

NILS E
JOHANSSON
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MATTIAS
STENBERG

Mattias Stenberg är en svensk arkitekt och designer som debuterade som glasformgivare för
Kosta Boda 2016. Intresset för glas kom redan som sjuåring och hans mission är att förena
teknik och materialkänsla i ett modernt uttryck för konstglaset.

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