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ÄLVÄNGEN. Alla har vi be-
undrat Michelangelos, Leo-
nardo da Vincis och Rem-
brandts verk. För att kunna 
klara av att levandegöra klas-
sisk konst och måla som de 
gamla mästarna, behövs 
övning och åter övning. Man 
behöver kunna hantverket, ha 
teknisk skicklighet och fram-
för allt – känsla.

Porträtt-, stilleben- och 
landskapsmåleri under renäs-
sansen hade som uppgift att 
exakt avbilda motiven.

För att nå dessa färdighe-
ter har konstnärerna Gustav 
Sundin och Fredrik Thor-
sén studerat klassiskt oljemå-
leri på Florence Academy of 
Art i Italien. Skolan är en av 
de ledande konstskolorna i 
världen på naturalistisk konst. 

Efter fyra års utbildning 
och åter hemkomna till Sveri-
ge startade dessa unga konst-
närer konstnärsgruppen Bjä-
remålarna. År 2006 börja-
de man undervisa och ställa 
ut sina verk i Båstad på som-
rarna.

– Måleri för mig är att jag 
alltid måste göra det. Annars 
känns det som en hungers-
nöd!

Målet är att leva ett liv 
genom och jämsides med 
konsten, säger Fredrik.

Gustav påpekar att hans 
målsättning är att förmedla 
ett lugn, en känsla och skapa 
en andningspaus för betrak-
taren. En glimt av ljus, har-
moni i kompositionen, lite 
glädje….

Nu ställer dessa unga 
konstnärer ut sina underba-
ra bilder på Repslagarmuse-
et i Älvängen.

Ni har en fantastisk möj-
lighet att se den gamla re-
nässanskonsten återkomst 
till Norden!

Att se dessa utsökta, ro-
givande stilleben där ljusets 
vinklingar är avgörande. Att 
se den tekniska briljansen, 
eftertanken och den poetiska 
närvaron är verkligen en upp-
levelse. Med andra ord: Konst 
som alla förstår sig på! 

Vernissage sker på Rep-

slagarmuseet söndagen den 
7 november. Invigningstala-
re är Tore Berghamn, vice 
ordförande i Utbildnings- 
och kulturnämnden. Utställ-
ningen pågår till och med den 
12 december.

❐❐❐

Renässansmåleriets återkomst till Nordenriets återkomst till Norden
– En utställning med Gustaf 
Sundin och Fredrik Thorsén

Bjäremålarna Gustav Sundin och Fredrik Thorsén visar en 
utställning på Repslagarmuseet i Älvängen. Vernissage sker 
nästa söndag.

Renässanskonstens återkomst 
till Norden kommer att kunna 
skådas på Repslagarmuseet.

MISSA INTE ÅRETS SKÖNASTE 

UNDERHÅLLNING!

på scen lördag 30/10
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AFTER WORK Varje fredag 17- 20

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

Boka bord!

VARMT VÄLKOMNA!


