Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

August Strindberg, Blommande mur, olja på duk, 51,5 x 36,5 cm

Pressinbjudan:

Vårutställning
Fredag 24 april kl 10-14
Övriga öppettider: helgfri mån-fre 10-18, lör 12-16
Birger Jarlsgatan 14
I årets Vårutställning på Åmells presenteras äldre och modernistiskt måleri samt
skulptur av några av Nordens mest skickliga konstnärer. I år bjuder vi även på en
överraskning. Vid sidan om några riktigt magnifika oljemålningar, som August
Strindbergs Blommande mur och Gösta Adrian-Nilssons Framrusande tåg/Snälltåg,
och två av Carl Milles mest kända
bronsskulpturer, Solglitter och Serpentindanserskan, gör vi nämligen en
djupdykning i akvarellernas sköna värld.

Utställningen öppnar lördag 25 april kl. 12-16 och pågår fram t.o.m. 22 maj
Välkommen att besöka oss även under våra ordinarie öppettider. Se mer
information om hur vi anpassar oss efter dagsläget längst ner i mailet.
Adress: Birger Jarlsgatan 14, Stockholm
Utställningsperiod: 25 april - 22 maj
Öppettider under utställningen: helgfri mån-fre 10-18, lör 12-16
Vårutställningen kan upplevas i vårt onlinegalleri från och med 22 april:
http://www.amells.com/vara-tjanster/onlinegalleri/

Gösta Adrian-Nilsson (GAN), Framrusande tåg/Snälltåg, olja på papp-pannå, 28 x 46 cm

Nästan en tredjedel av målningarna i utställningen är konst på papper, och med
dem vill vi visa att akvareller och gouacher, som ofta hamnar i skuggan av verk
gjorda i tyngre material, har alldeles speciella kvaliteter som är väl värda att
uppmärksamma. I målningar som skapats med vattenbaserad färg samspelar
underlaget, bindemedlet, pigmenten och mängden vätska som använts för att
färgen ska få önskad mättnad på ett alldeles särskilt sätt. Mediet medger
fantastiska möjligheter att förmedla atmosfäriska stämningar, flyktiga upplevelser
och stoffliga effekter som svårligen låter sig fångas i andra material.
En verklig mästare på akvarellens område var Carl Larsson, ett flertal av hans
målningar presenteras i utställningen. Andra konstnärer representerade i årets
akvarelltema är bland andra Stefan Johansson (som målade med akvarellfärg på
duk!), John Bauer, Bruno Liljefors, Helmer Osslund, Carl Wilhelmsson, Oskar
Bergman och, förstås, den alltid lika uppskattade Stockholmsskildraren Anna Palm.

Carl Larsson, Kurragömma, akvarell med inlagd oljefärg, 93 x 62 cm

Med anledning av det aktuella läget har även vi på Åmells anpassat verksamheten
enligt gällande råd från myndigheterna. Det innebär bland annat att vi är extra noga
med desinfektion av allmänna ytor, men framför allt att vi säkerställer att inte alltför
många vistas i våra lokaler samtidigt.
Årets Vårutställning kan besökas under galleriets ordinarie öppettider, helgfri månfre kl 10-18 samt lör kl 12-16. Det går även att uppleva konstverken i utställningen i
vårt onlinegalleri från och med 22 april.
http://www.amells.com/vara-tjanster/onlinegalleri/

Varmt välkommen!
För mer information och pressbilder, vänligen
besök: http://www.amells.com/om-oss/press/pressmaterial
Eller kontakta oss på: info@amells.com eller08-611 41 93.

Åmells Konsthandel, Birger Jarlsgatan 14, 114 34 Stockholm
info@amells.comwww.amells.com
Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

