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Ronny Johnsson (Rojo)
Nu är det dags att presentera mig själv som konstnär på mitt eget
galleri. Jag har tecknat och målat i hela mitt liv men det har aldrig
blivit till en heltidssatsning. Det har varit en hobby för mig under
alla de år som jag drev egna företag. Jag var på väg in till Konstfack
när jag var ung och tänkte satsa på att bli konstnär men det kom en
del emellan. De senaste åren har jag dock gjort en seriös satsning
på att etablera mig som konstnär och arbetat hårt med att skapa
ett eget unikt formspråk. Mina första utställningar var som månadens konstnär under mars månad på Vellinge Kommunhus och på
Svedala Konstförening.
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. Samtidigt skapas utrymme för egen fantasi. Mina oftast abstrakta målningar växlar från ljusa färger i företrädesvis ocker, brunt och gråsvart till färgstarka expressionistiska konstverk

Vernissage i konstnärens närvaro
Lördag 12/6 och söndag 13/6 kl. 12 – 17

Utställningen pågår t.o.m. den 24/6
Observera ! Nya öppettider under sommaren (14/6 – 31/8)
Öppet alla dagar under veckan och helgen från 12.00 – 16.00
Vill du komma på andra tider så går det också bra.
Ring då 070-511 41 49 för att bestämma tid för visning.

ScandArt Gallery – Höllvikens Konsthall
Fotevikens Museum, Museivägen 24, 236 91 Höllviken
(Följ skylt Vikingamuseum från första rondell vid infart till Höllviken)
Gallerist: Ronny Johnsson, mobil 070-511 4149
e-mail rj@scandartgallery.com

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

