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Gunnar Löberg, Stilleben med pingvin, olja på duk, 61 x 61 cm 

Pressinbjudan:

Gunnar Löberg
Fredag 13 mars kl. 10-14

http://gantrack.com/t/pm/2773409479763/


Birger Jarlsgatan 14

Av sin samtids konstkritiker uppfattades Gunnar Löberg (1893 - 1950) i bästa fall
som originell, annars som excentrisk eller åtminstone underlig. Idag upplevs hans
konst kanske inte som lika provocerande, men fortfarande känns den svårgripbar.
Konstnärens eftermäle låter oss ana en ytterst komplex personlighet. 

Löbergs väg till konstnärskapet var krokig. Inte förrän efter avslutad officersexamen
och drygt tre års tjänstgöring i det militära kunde han 1918 påbörja en konstnärlig
utbildning, först vid Althins målarskola och senare vid Konstakademien i Stockholm.
Han levde ett stilla, borgerligt liv i Djursholm och reste - med undantag för ett par
studieresor till Tyskland och Polen på 1920-talet - ytterst lite. Hans konstuppfattning
tycks ha formats inifrån och ut genom egna grubblerier och konstteoretiska och
konstfilosofiska studier snarare än av direkt yttre påverkan i form av synintryck. 

Vernissage: Lördag 14 mars, kl. 12-16

Adress: Birger Jarlsgatan 14, Stockholm

Utställningsperiod: 14 mars - 3 april

Öppettider under utställningen:  helgfri mån-fre 10-18, lör 12-16



Gunnar Löberg, Självporträtt, olja på duk, 73 x 60 cm

Den konst Gunnar Löberg efterlämnat låter sig inte sammanfattas i en stil, inte ens i
en personlig sådan; den pendlar mellan den nyktert iaktagande, det expressiva och
det surrealistiska. Löberg lotsar betraktaren genom en värld befolkad av leksaker
och clowner, en värld med ödesliga landskap där havet är rött och himlen gul. Han
ger aldrig några förklaringar till motiven: i hans värld är bildens innehåll helt och
hållet underställt upplevelsen av den och hans mål är att målningarna ska uppfattas
intuitivt av betraktaren. 

Med denna utställning vill vi inbjuda dagens konstpublik att ta del av Gunnar
Löbergs värld, så som han själv beskrev den genom sitt unika och säregna måleri.
Varmt välkommen!
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