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Jann sjöswärd
Jann Sjöswärd är född 1941 och uppvuxen i Helsingborg. Hon flyttade till Kalmar
1961 för att utbilda sig till lärare och har sedan dess varit bosatt där.
Bilden har alltid varit det centrala i Janns liv ända sedan barndomen då
hon och och hennes syster, som också är konstnär, målade tillsammans
och kritiserade varandra. Janns debututställning hade hon på Galleri Rackargården i Kalmar 2001. Sedan dess har det blivit ett 50-tal utställningar. En stor inspirationskälla i hennes måleri är barnens sätt att fånga bilden.
Det omedelbara, innan någon ännu lärt dem att måla fint. Små barn är
naturligt konstnärliga.
Livet vi lever här på vår gröna planet är ogripbart och märkligt på många sätt.
Ett stort äventyr som ger upphov till oändligt många motiv. Vi vet ju alla, att halva
jordens befolkning är kvinnor men historien om hennes väsen och speciella egenskaper har fått för lite fokus, därför vill Jann gärna att hon figurerar i hennes målningar Jann försöker också i sina bilder förmedla visioner, drömmar och möten
mellan djur, natur och alla de jordiska ting som omger oss. Bilderna växer fram
under målningsprocessen och befinner sig någonstans i gränslandet mellan det
konkreta och abstrakta.
Du finner också mer information och bilder på Janns konst på hennes hemsida:
www.jannsbilder.se.

vernissage i konstnärens närvaro

lördag 8/10 och söndag 9/10 kl 12 - 17

Utställningen pågår t.o.m. den 30/10
Öppettider: Fredagar 14-17 samt Lördagar och Söndagar 13-16
Vill du komma på andra tider så går det också bra.
Ring då 070-511 41 49 för att bestämma tid för visning.

Höllvikens Konsthall – ScandArt Gallery
Fotevikens Museum, Museivägen 24, 236 91 Höllviken
(Följ skylt Vikingamuseum från första rondell vid infart till Höllviken)
Gallerist: Ronny Johnsson, Mobil 070-511 41 49
E-mail: rj@scandartgallery.com

Mycket välkomna !
Mer information finner du på vår hemsida www.scandartgallery.com

