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P R E S S M E D D E L A N D E  

Stockholm den 25 januari 2018  

 

Vernissage: 3 februari kl. 12-16 

Adress: Birger Jarlsgatan 14, Stockholm  

Datum: 3-23 februari 2018  

 

Bild: Jonas Nilsson, ”Mot kvällen” (Skärfläckor) 

Jonas Nilsson: Vadarland 
Jonas Nilsson uppmärksammades tidigt för sitt enastående sätt att skildra den svenska naturen. Efter 

avslutad utbildning på Konstskolan i Stockholm 1989 inleddes ett konstnärskap på heltid som sedan dess 

har resulterat i ett 40-tal utställningar både i Sverige och internationellt. 2005 ställde Jonas Nilsson ut 

tillsammans med skulptören Anders Sandström i Bruno Liljefors hem vid Österbybruks herrgård. Han har 

även medverkat på prestigefyllda ”Birds in art” i USA vid ett flertal tillfällen. Idag tillhör han Sveriges absolut 

främsta naturmålare och hämtar all sin inspiration till sina målningar direkt från naturen. 

- ”Jonas Nilsson är en briljant tolkare av naturen och dess innevånare i en sann Liljefors-anda, där de avbildade 

motiven inte blir fågelporträtt, utan får röra sig över dukarna och vinden får skaka runt bland grenarna i snö och 

torkat gräs” - Verner Åmell 

Jonas Nilsson är född 1968 och bor och verkar i Uppsala. Han arbetar i både olja och akvarell. Motiven har 

under de senaste tio åren huvudsakligen varit fåglar, men även däggdjur, insekter, kräldjur och landskap 

förekommer i hans bilder. De senaste årens oljor och akvareller har bildat utgångspunkt för Jonas Nilssons 

första bok, Vadarland, vars vackra illustrationer åtföljs av hans egna, inkännande texter. Boken lanseras 

officiellt i samband med denna utställning.  

Jonas Nilsson: Vadarland öppnar lördag den 3 februari med allmän vernissage kl. 12-16 och pågår ända till 

den 23 februari. Under utställningsperioden är galleriets öppettider mån-fre kl. 10-18, lör kl. 12-16. 

 

För mer information, samt rekvisition av katalog eller pressbilder, välkommen att kontakta Rikard Förare, 

rikard.forare@amells.com, 08- 545 041 70. www.amells.com 
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