Nyhetsbrev juni

Hej!
Vi närmar oss sommaren, syrenerna har blommat ut och när jag i dagarna var
i Danmark stod flädern i full blom. Med sommaren kommer också en hektisk,
men rolig tid, för oss. 29 juni öppnar vi Galleri Neon ute i Fröjel. Där kommer
vi presentera samtida konst av utvalda konstnärer i samklang med möbler
och lampor. Sedan blir det väl också en och annan keramik- och glaspjäs.
Konstnärerna presenteras nedan. Vi kommer även sträva efter ett fördjupat
samtal kring konst och design. Mer om det senare. Längst bak i nyhetsbrevet
finner ni också en inbjudan till vernissagen som hålls den 30 juni kl 13.
Välkomna då!
Fredag 8:e och lördag 9:e juni firar vi 1 år i Visbybutiken. Det gör bland annat
med 10% rabatt på hela sortimentet under dessa dagar.

Konstnärer sommaren 2018
Joakim Allgulander
29 juni - 26 augusti

Joakim Allgulander är en multidisciplinär
konstnär verksam i London och på
Gotland. Utbildad vid Ölands målarskola
och Konstfack arbetar Joakim med
måleri, grafik, neon och tekniska
konstruktioner.

Burned

Utopiska drömmar, natur och
undergångsromantik är återkommande
teman i hans konstnärskap. Joakims
bildvärld är ”underfundig och roande,
små utflykter i fantasin där mörker och
humor får samspela med varandra.”
Verken har ofta ett fotografiskt eller
taktilt uttryck.
Joakims konst finns representerad i
Sverige genom ett flertal offentliga
utsmyckningar, i flera kommunala
samlingar, museer och genom Statens
Konstråd. Hans konst visas idag
internationellt och bland senare
utställningar finns London Art Fair
(2018), Art Central (Hong Kong 2018),
Jealous Gallery (London 2018), Royal
Academy (London 2018), Galleri PS
(Göteborg 2017), Ausstellungshalle
Hawerkamp (Münster 2017), Scope
(Basel 2016).
Joakim kommer att visa oljor, en
installation samt litografier under
sommarens utställning i Fröjel.

Mercury Swirl

Ingrid Schau
29 juni – 27 juli

Ingrid Schau är konstnär
verksam i Malmö. Utbildad i
Danmark och Sverige arbetar
Ingrid med måleri, tusch och
akvareller.

Molly meets magic

About a swim suit part 1

Ingrid är en publik konstnär
vars måleri drivs av ett
expressivt uttryck. Högt
tempo och en laddad
atmosfär i ateljén befruktar
måleriet. Arbetsprocessen
lämnas gärna kvar i verken
vilket ger ytterligare en
dimension till verken.
Gestalter är viktiga, deras
rörelser, inbördes relationer
och aktiva samspel på duken.
Måleriet fångar rörelser och
samspel i frusna ögonblick.
De påverkar innehållet på
olika sätt och finner antingen
sin slutliga form eller också
försvinner de ut ur
målningen. Kanske
återvänder de en annan
gång.
Ingrid kommer att visa oljor
under sommarens utställning
i Fröjel.

Inga Björstedt
28 juli - 26 augusti

Inga Björstedt är konstnär boende
i Vallåkra i Skåne.
Inga är textilkonstnären
som sadlade om till måleri i
äggoljetempera.
Född i Japan kom hon till Sverige
som 6-åring. En bakgrund som
lever starkt i hennes konst.
Utifrån enkla, konkreta motiv
bygger Inga en färgstark,
men ömsint, bildvärld. Bilder
laddade med kraft det skissartade
maneret till trots. Bilder fulla av
glädje och infall, enkelhet och
komplexitet.
Inga är bland annat representerad
på Nationalmuseum och hos
Statens Konstråd.
Inga kommer att visa
oljemålningar och teckningar i
sommarens utställning.
Inga kommer även under Gotland
Art Week, 19-21 augusti, leda en
kurs i målning med äggoljetempera. Kontakta oss för
information och anmälan. OBS!
Begränsat antal platser.

Nyheter i butiken
Pernilla – Bruno
Mathsson
Vi har nu inne 2 Pernillor,
design Bruno Mathsson,
med lädersitsar. Bra
vintage-skick med sådär
lagom patina. Hela och
fina.
Pariserstolen – Arne Jacobsen
Arne Jacobsen designade
Pariser-stolen redan 1925.
Det kan man nästan se eftersom
den andas sekelskifte och
engelsk romantik. Hel och fin i
rottingen och med en
originaldyna i vit bomull.

Blå Eld – Hertha
Bengtsson
Hertha Bengtsson formgav
servisen Blå Eld redan
1948 för Rörstrand. Från
början väckte den stort
uppseende med sina
djärva former men kom att
bli en folkkär klassiker. Den
var i produktion fram till
1974. Just nu har vi välfyllt
med Blå Eld i hyllorna.
V

VERNISSAGE lördag 30 juni KL. 13:00
Nedan finner ni inbjudan till öppningen och vernissagen av vårt
galleri i Fröjel lördag 30 juni kl. 13:00. Båda konstnärerna
närvarar vid vernissagen. Välkomna!

Vill du få nyhetsbrevet i din digitala brevlåda – eller vet du någon annan som
skulle vilja ha det? Kontakta då oss på info@frojelretro.se

