Veckans
Konstnärer, fotografer och designers.

Linn Fernström, 1974, svensk konstnär

Linn är en av de yngre hyllade konstnärerna i
Sverige. Hennes målningar är oftast väldigt stora
och kan innehålla barn, vuxna, djur och växter i
morbida möten med varandra: uppsprättade
tigrar, blomstjälkar som rör sig genom ett
vinterlandskap eller skrubbsår som aldrig läker.
Ofta målar hon av sig själv i helfigur, men hon kan
lika gärna hugga av sitt eget huvud.
Det är realistisk och absurd och en av Sveriges
mest eftertraktade, och dyraste konstnärer.
Hon är en av konstnärerna som Absolut Vodka
använde sig av i sin reklam.
Numera bor hon i USA
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Ola Billgren, 1940-2001, svensk konstnär

Han fick sin konstnärliga utbildning av sina
föräldrar som också var konstnärer.
Redan vid 13 års ålder började han ställa ut
akvareller.
1963 började Billgren skapa fotorealistiska bilder
under en tid då de abstrakta bilderna var som
mest inflytelserika.
Hans målningar är bland det dyraste man kan
köpa av en svensk konstnär
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Joakim Pirinen, 1961. Svensk serieskapare,
konstnär och författare

Han debuterade med det hyllade seriealbumet
”Välkommen till sandlådan” men slog igenom
stort då hans album Socker-Conny dök upp 1985.
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Socker-Conny är en barnslig, våldsam och ganska
tragisk figur som har extremt svårt att följa
samhällets normer.
Socker-Connys ”valspråk” är: ”Med ett schysst
järnrör slår man hela världen med häpnad”
Pirinen banade genom Socker-Conny vägen för
en ny våg av vuxenserier på 80-talet.
Pirinen har även skrivit pjäser, noveller och
filmmanus.
Socker-Conny

Bengt Lindström 1925-2008. Svensk konstnär

Internationellt uppskattad svensk målare. Han
är särskilt känd för sina extremt färgstarka
målningar av ofta förvridna ansikten.
Han målar med väldigt tjocka färglager vilket gör
att vissa tavlor kan uppfattas som reliefer.
Bengt föddes rakt in i den lappska miljön. Tre
dagar gammal döptes Bengt dessutom i enlighet
med samisk tradition och han fick passera
genom rötterna på ett dött träd.
Meningen med det är att man får de samiska
gudarnas fulla beskydd från faror på livets
snåriga väg.
Han förbrukade två ton färg varje år och hade en
speciellt anställd som bla tvättade penslarna
som förbrukades i hög fart.
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Ernst Wilhelm Billgren 1957
Svensk konstnär och författare
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"Vad är skillnaden mellan bra och dålig konst?"
Det har varit Billgrens stora fråga från
studenttiden och framåt.
Billgren arbetar med måleri, mosaik, trä, brons,
betong, kakel och glas men även scenografi,
möbeldesign, skönlitteratur, film och musik.
Han har ofta djurmotiv i sin konst.
Han har även skrivit böcker bla Vad är konst och
100 andra jätteviktiga frågor" 1 & 2
2015 bytte han namn till Wilhelm von Kröckert.
Billgren är en av våra mest kända nu levande
konstnärer och hans konst säljer dyrt.

Vilande vänner

Frank Miller. Amerikansk serieskapare
1957
Han är serieskaparen som arbetat för
både Marvel och DC Comics.
Hans mest kända serie, Sin City, har filmatiserats
som biofilm i juni 2005.
Miller har också gjort ett antal hyllade
seriealbum om Batman, såsom Batman mörkrets riddare och Batman – år ett.
Han var även den som gav serien Daredevil ett
rejält uppsving och gjorde den till en av USA:s
mest framgångsrika serier, bland annat tack vare
introduceringen av Elektra, en karaktär han själv
skapat.
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Lars Åberg. Svensk konstnär och
mångsysslare 1940
Lasse Åberg är kanske mest känd för sin filmer
om Stig Helmer men han slog igenom på TV
redan på 60-talet tillsammans med Ardy
Strüwer där de oftast var roliga och galna.
Men han är också en känd konstnär. Kanske
främst känd för sina olika Musse Pigg bilder. Han
har ett väldigt realistigt sätt att teckna på men
motiven är ofta humoristiska i innehåll.
Han är också känd som sångare i Electric Banana
Band där låtarna ofta är underfundigt
humoristiska med ett bra budskap
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Nils Dardel. Svensk konstnär. 1888-1943
Han kom från en aristokratisk familj och
hade det gott ställt men valde
konstnärsbanan.
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Han hade ett hjärtfel och visste att han
skulle dö tidigt. Det gjorde att han levde som
varje dag vore hans sista. Han tog för sig av
alkohol, kvinnor och män.
Han har svårt att bli accepterad i Sverige och
det är först på 30-talet, då hälsan börjar
vackla, han får sitt genombrott.
Efter sin död blev Dardel nästan folkkär och
på 80-talet influerades både musik (Lustans
Lakejer) och litteratur (Klas Östergren) av
honom.
Han mest kända målning, Den döende
dandyn, innehåller mycket om han själv. Ett
äktenskap som inte blev av, hans sviktande
hälsa och hans liv som dandy.

Den döende dandyn, 1918

Jeff Koons 1955 Amerikansk konstnär
Jeff Koons slog igenom under 1980-talet.
Han är ofta kitsch, dvs när konsten ofta blir
för mycket. Ironisk. Överdådig. Fulsnyggt.
Vad som utmärker Jeff Koons skulpturer är
ofta ett stort format och användandet av
andra material än vad förlagan har, med
utgångspunkt i bland annat leksaker och
bruksföremål.
Hans verk kännetecknas ofta av glädje,
barnslighet och begär och hans konstserier
bär namn som Banality, Made in Heaven,
Easyfun och Celebration.
Jeff Koons konstverk kostar MASSOR!
Han blev vid en auktion på Christies i
november 2013 världens dittills högst
betalde konstnär med drygt 390 miljoner
kronor för en orange ballonghundsskulptur,
en av fem likadana i en serie.
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Dan Wolgers 1955 Svensk konstnär
Han arbetar ofta med olika
vardagsföremål och med skämtsamma
verk i dadaistisk tradition och ofta
provocerar han åskådaren genom att
ifrågasätta konsten, konsthandeln och om
vad som är äkta eller falskt inom konsten.
1993 fick Dan Wolgers i uppdrag att
medverka i en installation på Liljevalchs
konsthall. Dan Wolgers fick intendent
Philippe Legros tillstånd att låna ett par
bänkar, som han sedan sålde på auktion.
Dan Wolgers blev för detta fälld
för förskingring med villkorlig dom och 60
dagsböter à 40 kronor, men han passade
samtidigt på att signera det oöppnade
kuvertet med domen och sälja det för
20 000 kronor.
Dan Wolgers är en av få svenska
konstnärer som ställt ut på Louvren i Paris.
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Torso. 2010. Finns utanför Fotografiska i Stockholm

Nils Dardel. 1888 – 1943. Svensk
konstnär.
Dardel hade en aristokratisk bakgrund och
ganska gott ställt. ”Trots” sitt ”blåa blod”
började han att via penseln skapa mer
eller mindre självbiografiska bilder.
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Han är en dubbelnatur som attraherades
både av män och kvinnor.
Han blandar naivism och symbolism i sitt
bildspråk.
Tavlan till höger ”Den döende dandyn” är
hans mest kända. Den har setts som
symbol för den vackra ytan men även för
kapitalism efter att den sålts för 13
miljoner 1988.

Den döende dandyn. 1918

Philippe Starck 1949
Fransk världsberömd designer. Oftast
formger han vardagsföremål, allt från
tandborstar till stolar, men med ett
originellt, stramt och avskalat formspråk.
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Han har förnyat den franska presidenten
Mitterands privata bostad.
Nästa alla hans produkter bär
egendomliga namn som Mister Bliss,
Boom Rang, Moa Moa mm.
Till höger ser ni hans superläckra
citruspress som mera fungerar som en
skulptur än som ett kökredskap.
Han har också jobbat som arkitekt

Juicy Salif

Prins Eugen. 1865-1947
Svensk konstnär och kunglighet.

Veckans konstbild

Yngste son till Oscar II. Studerade konst i
Paris under täcknamnet Monsieur
Oscarsson.
Prins Eugen visade snart att han stod på
egna ben och hade ett eget
konstnärskunnande, stor känsla för
naturen och med egna uttryck lyckades
han riktigt bra.
Han kallades för målarprinsen.
Prins Eugens Waldermasudde, som var
hans hem, testamenterade han med all
konst till den svenska staten, efter hans
död och är numera ett populärt museum i
Stockholm

Molnet. 1895
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Döderhultaren, Axel Robert Petersson
1868-1925. Svenska träskulptör
Blev ”känd” som 40 åring. Innan var han
en lokalkändis som kallades för
Tolvskillingen, för att han tog 12 skilling (ca
25 öre) för en träskulptur.
En tidningsredaktör ”upptäckte” honom
och efter en utställning i Stockholm blev
han internationellt känd och ställde ut i
New York, Paris, Los Angeles och andra
platser.
Hans är känd för sina grovt tillyxade
figurer, med karaktär, både människor och
djur och de har ett klart släktskap med
Albert Engströms tecknade figurer.

Giuseppe Arcimboldo. 1527-1593
Italiensk konstnär, arkitekt, ingenjör och
designer.
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Han var den typiska renässansmänniskan
som lika gärna kunde måla en tavla,
skulptera, ägna sig åt vetenskap eller
formge kläder.
Surrealisterna, bl.a. Dali, beundrade
Arcimboldo väldigt mycket.
Han är nog mest känd för sina
underfundiga porträtt där frukter,
grönsaker och blommor skapar ansiktet.
Det sägs att de även var porträttlika sina
modeller.
Svenskarna tog ett antal målningar som
krigsbyte i slutet av 30-åriga kriget. Dessa
finns på Skoklosters slott

Rudolf II
1590
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Edgar Degas. 1834-1917
Fransk konstnär och skulptör
Han stod impressionisterna mycket nära
och gillade friluftsmåleri. Målningar från
kapplöpningsbanan visade han skicklighet
i att avbilda ögonblicksrörelse.
Det han är mest känd för torde vara hans
bilder av balettdansöser.
Han var enormt skicklig i att avbilda
kroppar och tygkjolar i rörelse.
Under 1880-talet försämrades hans syn
vilket gjorde att han började arbeta med
pastell och skulptur av dansöser som inte
krävde så bra syn.

Carl Barks. 1901-2000
Amerikansk serieskapare
Han är känd för hans detaljrika och
mustiska bilderna om Ankeborgs
innevånare.
Han skapade flera av figurerna t.ex. Joakim
von Anka, Magica de Hex, Alexander
Lukas, Uppfinnar-Jocke, Guld-Ivar
Flinthjärta, Björnligan och
Gröngölingskåren.
Han gjorde över 500 avsnitt med 6500
sidor innan pensionen.
Efter pensionen målade han motiv i olja
med Kalle Anka och Joakim von Anka som
motiv.
Vid 93 års ålder gjorde han en
uppmärksammad Europaturné.
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Albrecht Dürer. 1471-1528
Tysk konstnär
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Dürer skulle kunna kallas Nordeuropas
da Vinci.
Förutom måleri gjorde han träsnitt som
kunde tryckas i stora upplagor. Den mest
kända är Apokalypsen, om världens
undergång
Han var väl medveten om sin skönhet och
vårdade sitt yttre med omsorg. Det syns i
de behagfulla självporträtten han gjorde.
I självporträttet till höger syns hans starka
självkänsla när han målar sig som en
kristusgestalt

Självporträtt
1500
Han är lik E-yype
Källa: Ola Niklasson

Georges Seurat. 1859-1891
Fransk konstnär
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De tog Seurat två år att måla denna
monumentalmålning. Den är 204X304 cm.
Den föreställer välbärgade Parisbor som
avnjuter en söndag vid Seine.
Bilden är uppbyggd av miljoners små
cirkelrunda färgfläckar.
Tekniken kallades för pointilism och utgår
från att ögat blandar färgerna själv istället
för på konstnärens palett.
Seurat tog avstamp från
impressionisternas behandling av ljuset
och skapade en egen teknik utifrån den.
Han gjorde 38 skisser i olja och 23
förberedande teckningar innan han
började på den riktiga tavlan.

La Grande Jatte. 1884-1886

Francisco de Goya. 1746-1828
Spansk konstnär
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Han målade porträtt, kungafamiljen,
krigets fasor, nakenstudier och mycket
mer.
Här visar han Napoleons soldaters brutala
slakt av medborgare som satte upp sig
mot den franska ockupationen.
Offret i mitten blir som en liknelse av Jesu
korsfästelse. Lägg märke till fördjupningen
i höger handflata.
Ögonvitorna lyser av fasa i den vitklädda
mannens ansikte.

Den tredje maj 1808. Målad 1814

Rafael. 1483-1520
Italiens konstnär
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En av de stora
rännessanskonstnärerna i Italien.
Skolan i Aten är en fresk, en
väggmålning, som finns i
Sixtinska kapellet i Rom.
Här syns kända filosofer som
Platon, Aristoteles och
Pythagoras.
Kända personer som Leonardo da
Vinci, Michelangelo och
Alexander en store men han
målade även in ett självporträtt i
bilden.
Han gjorde hundratals teckningar
med kroppsställningar,
ansiktsuttryck och perspektivet
och tar hänsyn till att den ska
betraktas underifrån

Skolan i Aten, 1509-1511

Sandro Botticelli 1445-1510
Italiens konstnär
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En av de stora
rännessanskonstnärerna i Italien.
Målningen var revolutionerade på
sin tid genom att kombinera både
det världsliga och motologiska.
Västanvinden, Sefyr, blåser Venus
mot stranden. Den väntande
nymfen är klädd i modet som gällde
då.
Venus verkar vara gjord av marmor
och har samma hållning som
berömda statyer vilket är en
anspelning på antiken.
”Om Botticcelli levde idag skulle
han arbeta för Vogue”
Peter Ustinov

Venus födelse, ca 1486.

H.R Giger 1940
Schweizisk konstnär
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Giger är mest känd för sin design av
monstret och miljöerna i
Alienfilmerna, som han även fick en
Oscar för 1980.
Han har även gjort skivomslag,
designat möbler, gitarrer mm.
Pappan var apotekare och hade
skelett i sin affär, vilket Giger
gillade.
Hans bilder handlar mycket om
död, nakenhet, skräck och mekanik.
Han jobbar mest med akryl och
airbrush.

M.C Escher 1898-1972
Holländsk konstnär
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Han utforskade matematiken och
filosofin med hjälp av extremt
underfundiga bilder med extrema
perspektiv
Han hade oftast ”omöjliga figurer”
och paradoxer som motiv.
Escher var även en extremt
realistisk konstnär. Det finns bilder
av honom med nästan kusligt
fotografisk kvalité.

.

Relativity
1953
Litografi

Auguste Rodin 1840-1917
Fransk skulptör
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Han beundrade Michelangelo och
skulpterade framförallt människor
på ett kraftfullt och mera
psykologiskt plan, inte bara en
avbild av en människa utan även
den inre hos människan.
Han mest kända verk torde vara
tänkaren som du ser här till höger.
Rodin har ett fantastiskt
utemuseum som du absolut måste
besöka då du är i Paris
.

Tänkaren

Kyssen
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Banksy
En anonym engelsk grafittikonstnär,
politisk aktivist, regissör och
målare.
Känd för sina stadsbilder, ofta
gjorda i stencilstil. Bilderna har ofta
politiska och sociala kommentarer
och finns på gator, toaletter,
gatuskyltar, väggar och broar.
Hans bilder är ofta satiriska och
mycket välgjorda.
Han har skapat ett intro till ett
Simsonavsnitt, har ett galleri,
hemsida, publicerat böcker och
gjort en dokumentärfilm om
gatukonst och mycket mer.

Frida Kahlo. 1907-1954
Mexikansk konstnär
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Efter en bussolycka då hon blev
länge sängliggande, fick skador på
livmoder och ryggrad började Frida
måla.
Hennes motiv var ofta självporträtt
och ofta på ett chockande
självutlämnande sätt och som
aldrig förskönade henne själv utan
oftast tvärtom.
Hon hade ett stormigt äktenskap
med konstnären Diego Rivera och
det har spelats in filmer om henne.

.

The broken column -1944
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Stig Lindberg 1916-1982
Svenska formgivare
Som nyutbildad 20 åring svarade
han på frågan om varför han skulle
få jobbet på Gustavsbergs
porslinsfabrik
Om ni anställer mig så skall jag se
till att det blir jobb på fabriken".
Han fick jobbet och ökade
försäljningen.
Han var en mångsysslare. Keramik,
textila verk, termos, spelkort,
barnböcker, Tv-apparater,
smyckade offentliga miljöer och
mycket mer.
Mest känd för bruksföremål i
keramik (Berså, Ribba mm)
.

Hertha Hillfon 1921-2013
Svenska keramiker
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Speciellt känd för sina stora
skulpturer av människor.
Hon var banbrytande i Sverige med
sin abstrakta keramik.
På 60-talet gjorde hon
vardagsföremål
som möbler,
kläder, bröd ,skor
mm medans
under 70-talet var
fokus på
monumentala
ansikten
.

Hukosai 1760-1849
Japansk konstnär
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Hukosai är mest berömd för sina
träsnitt av berget Fuji.
36 vyer av berget Fuji.
Hans största verk heter Hukosai
Manga och många anser att
begreppet manga kommer därifrån
Han blev väldigt uppskattad och
påverkade Europeiska konstnärer.
Vågen (bilden till höger) brukar
felaktigt anses vara en Tsunami när
det egentligen ska vara en Okinami,
monstervåg.
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Elliot Erwitt. 1928
Fransk fotograf
Född i Paris men familjen
emigrerade till Los Angels,
USA, just innan andra
världskriget bryter ut.
Elliot är fotografen som ser de
detaljer och ögonblick alla
andra missar.
- Jag vill väcka känslor med
mina bilder, jag vill få
människor att gråta eller
skratta. Om jag lyckas har jag
gjort något bra.
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Jenny Nyström. 1854-1946
Svensk konstnär och illustratör
Hon är främst känd för att ha gett
jultomten ett ansikte i Sverige, främst
genom de julkort hon gjorde under
många år som blev omåttligt populära
och säljs fortfarande.
Hon studerade konst i Paris 1882-86
och ställde ut på den stora
Parissalongen 1884.
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Bruno Liljefors
1860-1939
Svenska målare
Han är främst känd för sin naturmotiv
med djur ofta i dramatiska
situationer.
Måleriet har en nästa
impressionistisk stil men samtidigt
väldigt detaljerad i avbildningarna.
En mer okänd sida av Bruno Liljefors
är hans karriär som varitéartist och
elitgymnast. Han var mycket atletisk
och vältränad med barr som
specialitet
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EWK , Evert Karlsson
1918-2004
Kommer från Mogata i Söderköpings
kommun.
Världsberömd illustratör med
politiska teckningar som specialitet,
men även starkt engagerad i miljö
och rättvisefrågor.
Publicerad i tidningar över hela
världen.
Har gjort Nyströmska skolans
äppellogga.
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Marc Chagall 1987-1995
Rysk målare
Hans bilder har ofta drömskt
innehåll. Sagor och sånger från
Ryssland var han inspirerad av.
Ofta spelmän, djur och flygande
människor i bilderna. Ofta gestaltade
han det enkla och landsbygdens
innevånare, hus och djur
Färgskalan är ofta ganska blå och
väldigt stark
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Victor Vasarely 1906 – 1997
Ungersk målare
Hans bilder kan betraktas som opkonst, dvs. optisk konst.
som han ofta målats i kontrasterande färger och
sammansatta av skarpt avskurna, geometriska former.
Hans bilder har ett nonfigurativt geometriskt formspråk med
optisk rörelse som huvudtema.
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Yves Klein 1928 -1962
Fransk målare
En av de första popkonstnärer i Europa.
Tog patent på sin färg, Kleinblå.
Jobbade ofta med den blå färgen på dukar med struktur – tex. tvättsvampar.
Utförde ”happeningkonst”
Han utförde även performancekonst,
målningar kallade Anthropometries
(1958-1960), där kvinnliga modeller täckta
med blå färg fick göra avtryck på duken, och
"eldkonst" där han använde olja
Och eldkastare.

Anthroprometry 2. 1962

Rafael

Veckans konstbild

(Raffaello Sanzio da Urbino)

1483-1520
Italiensk konstnär

En av de största mästarna
under renässansen.
Bilden till höger är en fresk,
dvs. en vägg som målas med
färgpigment medans kalken
är fuktig.
Bilden finns i närheten av
Sixtinska kapellet i Rom och visar
de främsta filosoferna genom
historien
Skolan i Athen 1509-1511
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Marcel Duchamp
1887 - 1968
Fransk konstnär
Han förändrade synen på konst
med sin Ready Made, föremål
som redan finns men som han
laddar med en ny betydelse.

Fontän 1917

Han kombinerade även
kubismen med futurism, som
på målning till höger.
Naken kvinna som går nerför en trappa 1912
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René Magritte
1898 - 1967
Belgisk målare
En av de mest kända surrealisterna.
Hans bilder är nästan fotografiskt
målade men med drömliknande och
mycket underfundiga motiv.
Han har haft ett stort inflytande på
affischkonst och reklam.
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Nick Brandt
1966 Brittisk fotograf
Känd för sina speciella porträtt av den
afrikanska savannens djurliv.
Han var framgångsrik videoregissör
som när han gjorde en musikvideo i
Afrika med Michael Jackson bytte
karriär och nu porträtterar och
kämpar för utsatta djurarter i Afrika.
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Chuck Close
1940 Amerikansk målare. Fotorealist
Känd för målningar av fotografier.
Målningen eller teckningen ska bli så
lik ett fotografi som möjligt.
Han har förkärlek att måla av en
persons ID-kort. Modellen kan gå.
Självporträtt. 1969
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Francisco de Goya
1746-1828
Spansk målare
Känd både som hovmålare av den
spanska kungafamiljen och skildrare
av krigets fasor.
Bilden till höger visar när Napoleons
trupper arkebuserar spanska män
som inte ville underkasta sig de
franska erövrarna.
Den 3 maj 1808
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Georges Seurat
1959-1989
Fransk målare
Tog impressionismen ett steg längre
genom att bygga upp sina bilder
enbart med små färgade prickar.
Pointillismen.
Seurat målar t.ex. gula och blå prickar
bredvid varandra och våra ögon
blandar ihop dem till gröna nyanser.
Färgblandningen sker inte på paletten
utan i betraktarens öga.
En söndagseftermiddag på ön La Grande Jatte

Veckans konstbild
Vincent Willem van Gogh
1853-1890
Holländsk målare
Banbrytande expressionist.
Han bilder har alltid starka uttryck.
Speciellt känd för sin galenskap och
avskurna öra (bara en del av den)
Urtypen för den missförstådde
konstnären som blir berömd efter sin
död.
Stjärnenatt 1889

Veckans konstbild
Piet Mondrian. 1872-1944
Holländsk målare
Mest känd för sina kompositioner,
målningar som består av stränga
geometriska former i klara grundfärger.
Banbrytare för den abstrakta konsten.

Veckans konstbild
Gustav Klimt.
Född 1862 i Österrike och målade i en
symbolisk stil och senare mer ytmässig
och dekorativ. Ofta med inslag av guld
eller silver i målningen.
Många av hans bilder var öppet
erotiska eller hade en underton av
erotik vilket skapade flera skandaler.
Hans mest berömda målning är kyssen
som syns här.
Kyssen. 1908

Veckans konstbild
Henri de Toulouse-Lautrec
Han föddes in i en adelsfamilj,
men var fysiskt svag, kortväxt och blev
nästan invalid.
Han målade mest olika sidor av
vardagslivet, kapplöpningsbanor, dans,
cabaré och dans.
Han blev mycket känd för sina affischer.

Moulin Rouge: La Goulue. 1891

Veckans konstbild
Eugène Delacroix
Bilden gestaltar revolutionen
1830. Kvinnan med fanan är en
symbol för friheten och att folket
själva har förmågan att störta
dåliga ledare.
Delacroix fick kritik för att han
inte förskönade människorna
utan gestaltade dem trasiga,
smutsiga och vanliga.
Nu hänger den på Louvren i Paris.
Friheten på barrikaderna. 1830

Veckans konstbild

Roy Lichtenstein
Amerikansk målare inom popkonsten
Känd för sina jättestora seriebilder.

Whaam 1963

Veckans
konstbild

Sandro Botticelli
Italiensk konstnär under
renässansen.
Känd för flera mytologiska
målningar men även fresker i
Sixtinska kapellet.
Målningen Venus födelse skildrar
hur Venus förs i land på ön Kythera på ett
snäckskal av västanvinden Zefyros,
beledsagad av växtlighetsgudinnan Chloris,
medan jordnymfen Pomona möter henne
på stranden med
en blomsterdekorerad mantel.

Venus födelse, ca 1486

Veckans
konstbild

Salvador Dali
Spansk surrealist som målade
det undermedvetna och
drömmarnas värld.
Han målade nästan fotografiska
bilder.
Minst lika uppmärksammad blev
han för sin udda personlighet
och sina spetsiga uppåtvända
mustascher.

Minnets envishet. 1931

Veckans
konstbild
John Bauer.
Främst känd för sina troll. Han
började illustrera sagosamlingen
Bland tomtar och troll, 1907.
John Bauer, hans hustru och son
omkom när deras båt sjönk
under en storm på Vättern.
Han blev endast 36 år

Ännu sitter Tuvstarr kvar och ser ner i vattnet. 1913

Veckans
konstbild
Claude Monet.
Fransk målare som var med att
skapa impressionismen.
Målade ljuset, intrycken, mer än
motivets detaljer.
Senare delen i livet fick Monet
starr vilket gjorde att synen
förändrades vilket förändrade
hans tavlor.

En av Monets otaliga näckrosdammar. 1889

Veckans konstbild
Anders Zorn är en av
Sveriges mest kända
konstnärer.
Han föddes och verkade
mest i Dalarna där många
har besökt Zorngården i
Mora.
Han målade många
porträtt i USA och Ryssland
och blev internationellt
känd.
Blev en av Sveriges rikaste
innan han dog.

Mycket berömd
för sina kullor,
nakna kurviga
kvinnor.

Anders Zorn
Midsommardans
1897

Veckans konstbild
Vincent van Gogh,
Kanske mest känd för
att han skar av sig sitt
öra. Nu var det ”bara”
örsnibben men…

Vincent van Gogh
Sädesfält med kråkor
1890

Detta anses vara hans
sista målning. Han sköt
sig med geväret han
skulle skrämma bort
kråkorna med när han
målade tavlan.

Veckans
konstbild
Leonardo Da Vinci.
Ca 1503-1507

Mona Lisa, världen kanske
mest kända konstverk.
Mona Lisa kan ha varit
hustrun till en florentinare
med namnet Fransesco del
Giocondo.
Italienska , La Gioconda,
franska, La Joconde
Kan beskådas bakom
pansarglas i Louvren, Paris

