Pressinbjudan

WINTER TALES
Åmells öppnar utställningsåret 2019 med en kavalkad av vintermotiv av konstnärer
såsom Frits Thaulow, Bruno Liljefors, Gustaf Fjæstad och Peder Mönsted.

Peder Mönsted - Norskt vinterlandskap med barn

Vernissage: Lördag 12 januari kl. 12-16
Adress: Birger Jarlsgatan 14, Stockholm
Utställningsperiod: 12 januari - 1 februari
Öppettider under utställningen: helgfri mån-fre 10-18, lör 12-16.

Utställningen Winter Tales - Vinterberättelser handlar om våra upplevelser av vintern, idag eller i våra
minnen. Här finns gnistrande vita vidder, majestätiska fjäll, snötyngda granar och isbelagda sjöar - motiv
som säkerligen tilltalar alla som uppskattar den tid på året då naturen tycks försjunken i djup slummer och
allt är tyst och stilla.

I utställningen ingår bl.a. frostnupna svenska naturskildringar av Helmer Osslund och Gustaf Fjæstad, men
också utländska motiv, såsom Frits Thaulows Kvarbäcken om vintern, och Peder Mönsteds Norskt
Vinterlandskap med barn. Mönsted ingick i den exklusiva skara av nordiska konstnärer som behärskade
konsten att på ett övertygande sätt återge snöns komplicerade textur och den oändliga nyansrikedom som
ett soldränkt snölandskap inger.

Gustaf Fjæstad - Förvinter (Duved, Jämtland) (bilden är beskuren)

Bland de utställda verken finns också målningar som är fulla av liv och rörelse, såsom Bruno Liljefors
tjockpälsade rävar som med spetsade öron lyssnar efter prassel under snön, förväntansfulla barn som
förbereder julen och stockholmare som flanerar på eleganta, om än litet moddiga stadsgator. Här finns
också mer fantasifulla verk, såsom Knut Ekwalls Snöhinder, som med tragikomisk realism visar
tågresenärernas umbäranden vid ett tågstopp. Även på den tiden var vintertrafiken oförutseende.

Gemensamt för de målningar som presenteras i Winter Tales är att de bär på en berättelse om vintern:
berättelser som var och en inbjuds att läsa med sin egen, personliga röst.

För mer information och pressbilder, vänligen kontakta Victoria Bojsen, victoria.bojsen@amells.com, 086114193.

Varmt välkommen till Winter Tales!
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