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Från vänster till höger: Akseli Gallen-Kallela, Insjölandskap,  Agnes Cleve, Vision I, Gunnar Smoliansky, ur serien 
Waldemarsudde. 

 
Gränslösa landskap är en vandring genom konsthistorien och utforskar landskapets betydelse som 
motiv. Utställningen är en bred presentation och samlar både klassiskt och modernt måleri samt 
fotografi och samtidskonst. Utställningen inkluderar flera av de främsta skandinaviska 
landskapsmålarna från 18- och 1900-talet. 
 
Gränslösa landskap visar hur landskapet avbildats på ständigt nya sätt och haft olika betydelser 
genom konsthistorien. Från att i det klassiska måleriet ha varit en symbol för Arkadien och den ideala 
platsen till att under det sena 1800-talet färgas av nationalromantiken och avbildas som en besjälad 
plats. Under 1900-talet har den fria fantasin tillåtits få ett allt större utrymme i konsten, samtidigt 
som själva begreppet landskap börjat ifrågasättas. Vad är ett landskap egentligen och hur kan det 
definieras? Utställningens avdelning för modernt måleri anknyter till dessa stora frågor under 
rubriken ”Imaginära landskap”. 
Även inom fotografiet har landskapet haft stor betydelse och var tidigt ett omtyckt motiv. I 
utställningen visas hur landskapet i takt med att fotografiet utvecklades började avbildas på ett allt 
mer mångfacetterat sätt; både som en plats, en symbol eller som ett abstrakt mönster. Detta breda 
perspektiv återspeglas även i de samtidskonstverk som visas i utställningen. Här blir naturen något 
främmande eller potentiellt hotfullt, men även dess skönhet lyfts fram. 
 
Genom alla tider har konstnärer lockats att avbilda landskapet på ständigt nya sätt i en outtröttlig 
jakt på att fånga dess förgängliga skönhet och själ. Utställningen bjuder in besökaren att vandra 
genom konsthistoriens landskap och själva njuta av deras skönhet. 
 
I utställningen visas verk av närmare 30 olika konstnärer. Bland dessa återfinns Pehr Hilleström, 
Helmer Osslund, Nils Kreuger, Marcus Larson, Carl Fredrik Hill, Agnes Cleve, Hans Hammarskiöld, 
Gunnar Smoliansky, Tuija Lindström och Peter Frie m.fl. 
För mer information eller pressbilder, vänligen kontakta Clara Dagh, clara.dagh@amells.com, 08- 545 
041 70  


