©Lars Tunebo, mixed media

Galleri Final ställer ut i

BÄSTEKILLE
18-21/4, 26-27/4 2014

Välkommen till Galleri Finals påskutställning i FABRIKEN Bästekille
Årets utställning blir den fjärde i ordningen och hittills den största. Totalt är det 25 konstnärer inom måleri, foto, skulptur och mixed
media. Några av konstnärerna har nått internationella framgångar och flera av dem står på tröskeln till nationellt eller internationellt
genombrott. Sammanfattningsvis blir det en utställning med både bredd och hög kvalité inom sina respektive uttryck. I princip
utnyttjar vi hela Fabrikens yta på ca 1200 m2. Vår äldsta deltagande konstnär Åke Arenhill, är 93 år och vår yngsta är fotografen
Julia Lindemalm som är 29 år. En del av konstnärerna har varit med sedan vi invigde Fabriken 2011 medan 5 konstnärer ställer ut
hos oss för första gången. Fotografi har alltid varit en stor del i vår utställningsverksamhet och i år kommer bl.a. den världsberömda
fotografen Anders Petersen. Skulptören Lena Kriström, alltid aktuell på Jukkasjärvi Icehotel, och som var med vid invigningen av
Fabriken då hon skulpterade ” live” en isskulptur, återkommer nu med en serie skulpturer i fransk kalksten och magnetit. Flera av
konstnärerna finns på plats under påskdagarna. Vi vågar utlova en av vårens mest sevärda samlingsutställningar. Varmt välkomna.

Utställningen öppet:

Vernissage långfredagen 18/4: 11-18 • Påskafton - annandag påsk 19/4-21/4: 11-18 • Lördag 26/4 - söndag 27/4: 11-18
Info: www.gallerifinal.se Tel: 040-30 78 36 Fri entré.

Vägbeskrivning:

FABRIKEN Bästekille ligger ca 4 km väster om Kivik, mellan Södra Mellby och Vitaby, se skyltar.
GPS-koordinater: WGS 84 Lat N 55° 40’ 14” Lon E 14° 10’ 28”

Café Bästekille

Öppet under hela utställningsperioden.

Bokshop

Stort utbud av konstböcker, litografier, gicléer, kalendrar, vykort, affischer mm. Bl.a. säljs signerade exemplar av fotoböcker
av Martin Bogren, JH Engström, Anders Petersen, John S Webb mfl.

Åke Andersson

Elon Arenhill

Hans välkända
målningar med både
surrealistiska och
realistiska utryck, har
nått internationella
framgångar med
utställningar och
deltagande på
konstmässor i Europa
och New York.
Hans produktion är liten
och exklusiv, ca 10-15
målningar per år.

Född 1922 och
framställer tidlösa och
nyskapande smycken
som han bara tillverkar
i ett exemplar.
Elon Arenhill tillhör
femte generationen
ädelmetallsmeder.
Detta blir min sista
utställning! Men det
har han ju påstått
tidigare…

”The Artist”, olja på duk, 100x90 cm

Halssmycke, silver, pärla och onyx

Björn Almviken

”Solbadare på Näset”, akryl på duk, 80x120 cm

Skolad av bl.a. Jaques Zadig på Forum i Malmö. Tankeväckande
måleri som speglar vår tidsanda med humorn inom räckhåll.

Åke Arenhill
Född 1920 och en
av våra mest folkkära
konstnärer. Behärskar
måleriet och
tecknandet till nästan
fulländning och gör
det med en outsinlig
kreativitet. Utöver
originalmålningar visar
vi även ett litet antal
Gicléetryck av Åkes
illustrationer i såval
färg som svartvitt.
”Nära”, litografi, 55x42 cm

Martin Bogren

Tommy TC Carlsson

Sven-Åke Ekberg

Har under de senaste åren nått internationella
framgångar. Aktuell med utställning på
Moderna Muséet i Malmö.

Fascinerande måleri med utpräglad Trompel`oeileffekt. Han tillhör de numera ganska
få som med pensel och färg kan skapa
tredimensionella rum, som man upplever
som verkliga. Arbetar både med olja och
grafik. Ställer f.n. även ut i London.

Bor bland äppelträden på Österlen och
skapar uttrycksfulla järnskulpturer där både
humor och hantverksskicklighet samsas.

”Kyssen”, Lowlands, 40x40 cm, silvergelatin

”Ägg”, mixed media, 78x119 cm

”Övertramp”, järn, höjd ca 12 cm

Carl Gustafsson

Ewa-Mari Johansson

”Interiör”, akryl på mdf, 60x80 cm

”Fragments”, digital print på bomullspapper

Jag har en fascination inför det obegripliga och
”hemliga” som ständigt omger oss i vardagen.

”Fragments” är en serie dagboksanteckningar i bilder, ytterst privata
och förmedlar ett tillstånd som kan vara svårt att sätta ord på.

Henrik Johansson

”Dolus”, olja på duk, 145x180 cm

Avslutande nyligen sin debututställning på Galleri Final.
En utställning om mötet mellan en dåtida konstnärlig innovatör och
nutida känslogestaltning. Deltar på Fabriken för första gången.

Lena Kriström
Klassiska, tidlösa
och skickligt gjorda
skulpturer i fransk
kalksten, marmor och
magnetit. En känsla som
infinner sig är att hon
frigör den inneboende
skulpturen i stenen, och
som uttrycker både
styrka och bräcklighet.
Lena Kriström deltar
även varje år som
isskulptör på Ice Hotel
i Jukkasjärvi.
”Tell”, fransk kalksten, höjd ca 50 cm

Christina Mosegaard(DNK)

Julia Lindemalm

Marquet Pasqual(ESP)

Tidlösa ikonmålningar med inspiration från
renässansens och barockens mästare.
Bosatt i Köpenhamn.

Hon visar den berörande och
uppmärksammade bildsviten ”Zoo World”.
Deltar på Fabriken för första gången.

Målar ömsinta och poetiska kvinnoporträtt
och betagande Mallorca landskap.
Född och bosatt på Mallorca.

”Pige paa guldbund”, pastell på trä, 30x25cm

”Zoo World”, digital print

”Pell de dona”, olja på duk 73x92

Anders Petersen

Johan Petterson

En av Sveriges främsta
fotografer med en internationell
arena. Även aktuell på Moderna
museet i Malmö. Slog igenom
med serien Café Lehmitz från
Hamburg på 70-talet. Det jag
sysslar med kan beskrivas i
ett ord egentligen och det är
närvaro. Nyligen avslutat en stor
utställning på Bibliotheque de
France i Paris och som kommer
att visas på Fotografiska i
Stockholm i höst. Även aktuell
med en utställning på Moderna
Muséet i Malmö.

Är aldrig rädd för att
pröva nya uttryck.
Behärskar de flesta
tekniker som han
ständigt utvecklar.
Johan har även
formgivit bokomslag
till bla Klas Östergren
och Jacques Werup.
På Fabriken visar
han en ny serie
oljemålningar
”Cracked flowers”.
”Självporträtt”, analogt fotografi, silvergelatin

”Cracked flowers white”, olja på duk,75x75 cm

Mattias Sammekull

Larissa Stenlander

Ardy Strüwer

En av Sveriges mest intressanta figurativa
målare. Deltar på Fabriken för första gången.

Underbara målningar som
illustrerar människans
ständiga kamp med sig
själv och omgivningen.

Många såg hans utställning på Galleri Final för
ett par år sedan. Nu är han tillbaka med nya
målningar och han kan snart sammanfatta ett
händelserikt 75-årigt konstnärsliv.

”The rat race”, 30x30 cm,
akvarell och resin
”Flicka med röd mössa”, olja på duk, 90x70 cm

”Up and down”,
akvarell och resin,
91x19 cm

”Autoportrait Mee”, litografi, 60x80cm

Johan Thunell

Lars Tunebo

Ett av Österlens mest
välkända ansikten, och hans
”Nyllen” har setts världen
över. Alla unika, med sitt
alldeles speciella uttryck.
En anonym massa kan
vara första intrycket av ett
överväldigande myller av
människor, men vid närmare
skärskådande en insikt att
varje ’nylle’ är unikt och
varje individ värd sin egen
uppmärksamhet.

Autodidakt kreativ
grafiker, målare,
tecknare och som
ständigt utforskar
nya tekniker och
uttryck. Deltar på
Fabriken för första
gången. Lars
Tunebo komponerar
fotografier från vitt
skilda miljöer till en
bild som han sedan
handkolorerar. Svårt
att låta bli att köpa
hans bilder…

”Nylle”, rakubränd keramik, höjd ca 12 cm

”High in New York red”, mixed media

Anders Udd

Karl Valve

Jag tror jag försöker
skildra frusna
ögonblick av närvaro
i känslan av att allt är
dömt att försvinna.
Som barn trodde jag
att alla ting hade liv.
Den känslan har inte
helt lämnat mig.
Deltar på Fabriken för
första gången och
ställer även fn ut på
Galleri Final i Malmö.

Ung och orädd
konstnär som blandar
graffitti och klassiska
tekniker med motiv
som man aldrig tröttnar
på. Först arbetar
fotografen inom
honom, han tar alla
bilder själv, därefter
tar målaren och
screentryckaren Karl
Valve över. Kan numera
ses på utställningar
runtom Europa.
”Pissoar”, 87x72 cm, akryl på masonit

”Audrey looking up”, mixed media, 100x100 cm

John S Webb

Mats Åkerman

Visar för första gången en underbar svit bilder från
Österlen. Även aktuell med bilder på Moderna Muséet
i Malmö. Deltar på Fabriken för första gången.

Mats Åkermans bilder utspelar sig i en påhittad värld
där allt kan hända. Vi får följa huvudpersonen Rocco di
Rivarossis liv och vedermödor i den Svagiska Unionen.

”Kåseberga”, digital print, 11x15 cm

”Hattrick”, olja på duk, 53x60

Galleri Final i Malmö

B

Porto
betalt

Galleri Final i Malmö startades 1997 av Ulf Carlson. Målsättningen är att vara ett framträdande galleri och visa samtidskonst med kvalitativ
och intressant inriktning. Idag representerar vi ca 30 konstnärer och fotografer. Fabriken Bästekille öppnade vi 2011 och där arrangerar
vi stora samlingsutställningar under påsken och separatutställningar under sommaren. Vi samarbetar också med konstinstitutioner,
konstföreningar, andra gallerier samt deltar på konstmässor runtom Europa. I vår utställningsverksamhet ingår även uthyrning av konst samt
olika utsmyckningsuppdrag. Välkommen att höra av dig vid frågor eller om du vill ha inbjudningar till våra utställningar.

GALLERI FINAL
H E L M F E LT S G A T A N 9 . 2 1 1 4 8 M A L M Ö
TEL 040-30 78 36
www.gallerifinal.se
ÖPPET: ONS 13-18. LÖR 12-16. SÖN 13-16

