BLÅ HUSET
Konstgården i Alandsryd
presenterar:
Pelle Angvert
MÅLNINGAR
och
Ronny Lingstam
TECKNING&SKULPTUR
(programblad nästa sida)
Lördag 21 och söndag 22 april
Lördag 28 och söndag 29april
Öppet 14-17

VARELSER
och
VÄSEN
Teckning & skulptur av

RONNY LINGSTAM

L
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IVET är aldrig bättre än att det kan behöva lite färg
och fernissa. Ämnet för min utställningen knyter
starkt an till en livslång dragning till saga, fantasi, mystik
och romantik. Vad seriösa världsförbättrare kallar verklighetsflykt är för mig en nödvändighet. Och alla människor
gömmer väl en skokartong under
sängen. En ask med minnen,
drömmar, skatter och andra
hemligheter. Utställningen VARELSER & VÄSEN är hemlisar
ur min skokartong; saker jag
minns, minns fel eller helt enkelt hittat på. Här finns också
de mer eller mindre mänskliga väsen som fascinerat
mig, skrämt eller lockat.
Välkommen!

A N G V E R T
M Å L N I N G A R
PELLE ANGVERT imponerar, det kanske svåraste och oundvikliga i konsten ”kill your darlings” har han gjort till sitt motto.
Att gå till kärnan av ett ämne, ett uttryck, inte fastna i anekdoter, att inte bli förälskad i en idé utan arbeta rigoröst. Det
är Pelle i ett nötskal. Ett intensivt arbete, är konstnärens vardag liksom andras, men även dilemmat att arbeta tills man
får upp ögonen för vad som är bra och inte. Att uppnå ett
uttryck i konsten där man känner att man får in sina erfarenheter och kan dela med sig av dessa. Att vara generös med
sitt förflutna utan att spegla sin inre nostalgi ger bra konst.
Det är Pelles konst. Där finns intryck skapade med ljus och
mörker, färger och materia som ger laddade bilder.
Helena Schmidt-Bourges

Ronny Lingstam är till yrket
illustratör och grafisk formgivare. Det här är en av hans mycket
sällsynta publika exponeringar
av de personliga verken.
Utställningen består av
en svit illustrerade
”mininoveller” samt
ett antal skulpturer i
papier-maché och
blandade material.
Allt producerat under
de senaste fyra åren.

