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Ronny Johnsson (Rojo)
Under de senaste åren har jag jämsides med min galleriverksamhet satsat på att
utveckla min egen konst. Jag hade en soloutställning i min konsthall 2010 och
sedan dess har det blivit en hel del samlingsutställningar samt utställning på
konstmässor m.m. Nu är det dags igen för min egen soloutställning.
Jag skapar ofta mina målningar med en kraftig struktur i botten så att målningen
får lite av tredimensionellt djup där skuggor från en belysning ger ett speciellt liv
och en spänning i målningen. Mina oftast abstrakta målningar växlar från ljusa
färger i företrädesvis gråvita nyanser till färgstarka expressionistiska målningar.
På senare tid har jag fokuserat på ganska stora målningar som i sin tur har genererat en del beställningar från kunder som vill att jag skapar en målning som,
i färger, storlek och karaktär, skall passa in till interiören i deras hem eller till ett
företags entré eller styrelserum. Dessa uppdrag ser jag som mycket stimulerande och utmannande i min konstutövning.
Den 25-27 oktober ställer jag också ut i egen monter på den stora konstmässan
”Luftkastellet 2013” i Limhamn. Här ställer cirka 80 konstnärer ut sina kontverk
från hela landet och även från Danmark.

Vernissage lördag 12 oktober kl 13 - 17
Utställningen pågår t.o.m. den 10/11
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

