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Ola Kalnins & Robbin Carlzon
Under 15 års tid har dessa båda graffitimålare, Ola och Robbin, arbetat mycket
seriöst tillsammans med en gemensam konst. Det är ganska ovanligt med tanke på
deras skilda utgångspunkter, referensramar och sätt att utrycka sig inom konsten.
Eller kanske det är just detta som gör deras samarbete så unikt.
Ola kan man kalla en virtuos kolorist som målar på intuition och känsla där det visuella är det essentiella. Hans egensinniga tolkningar av sina upplevelser gestaltar sig i
ett abstraherat skådespel som skapar bilder vilka kan beskrivas med ord som energi,
ungdom, lust, dynamik och rytm.
Robbin har ett helt annat förhållningssätt till sin konst. Han verbaliserar sina bilder
innan han skrider till verket. Idéer blir till mängder av skisser som sedan utmynnar i
symbolistiska målningar. Robbin målar och tecknar runt de stora och små frågeställningarna i livet.
Båda dessa unga konstnärer har haft en spännande resa tillsammans i den underjordiska konstvärlden, från USA till Indien, där de fått många av sina influenser ifrån.
Tillsammans skapar de nu surrealistisk popkonst med gatans råhet och naivitet blandat med finkänsligt måleri och en slagkraftig attityd.

Vernissage lördag 27 april kl 13 - 17
Utställningen pågår t.o.m. den 26/5
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.
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Fotevikens Museum, Museivägen 22, 236 91 Höllviken
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Mycket välkomna !
Mer information finner du på vår hemsida www.scandartgallery.com

