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BRUNO LILJEFORS &
ÅKE E: SON LINDMAN - Naturalis
– Två nya utställningar på Åmells
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Birger Jarlsgatan 14
För första gången på mer än två decennier presenterar Åmells en stor separatutställning med
Sveriges främste naturmålare, Bruno Liljefors. Samtidigt visas Åke E:son Lindmans fotografier i
bildserien Naturalis.
Utställningens dryga 50 verk av Bruno Liljefors (1860-1939) kommer från privata samlingar och har
aldrig eller sällan varit tillgängliga för allmänheten att se. Besökaren ges en unik möjlighet att få en
fördjupad inblick i ett ikoniskt konstnärskap då utställningen omfattar både måleri, teckning och
skulptur från hela hans aktiva period.
Bruno Liljefors räknas som Sveriges främsta naturskildrare och var en av de konstnärer som tidigt såg
möjligheterna i den nya fotografiska tekniken. Med hjälp av kameran tog han bilder av djur och
naturscener som sedan var viktiga förstudier till hans målningar. Kameran var ett unikt hjälpmedel
att fånga djurens flyktiga rörelser med och på så sätt kunde Liljefors avbilda dem realistiskt i sina
målningar.
Förenade i naturen som motivval möter Bruno Liljefors målningar 20-talet fotografier av Åke E:son
Lindman (f. 1953), som visas samtidigt i galleriet.
På omvänt sätt har Åke E:son Lindman i bildserien Naturalis närmat sig måleriet i sitt skapande.
Bilderna har tillkommit i mörkrummet där E:son Lindman likt en målare har arbetat med ett stort
antal kemiska vätskor och processer. Detta innebär att alla bilder i serien endast existerar i ett unikt
exemplar. Naturalis är en personlig tolkning av naturen där grenar och växtlighet bildar vackra
mönster som fångas i ett skickligt ljusspel.
I takt med att orörd natur blir alltmer sällsynt upptäcks Bruno Liljefors konst idag av helt nya
konstbetraktare och med denna utställning vill Åmells påminna om hans ständiga aktualitet.
Genom att visa hans verk sida vid sida med samtida fotografi vill vi även belysa det givande mötet
mellan två konstarter.
För mer information, vänligen kontakta Clara Dagh, clara.dagh@amells.com, 08- 545 04 170.
Pressbilder finns under denna länk.
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