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Whos that guy, olja på duk, 150 x 120 cm

The day after infiltration, olja på duk, 120 x 100 cm

Mats andersson
Målningar i olja och blandteknik

Utställning 29/9 – 21/10
Vernissage i konstnärens närvaro
lördagen den 29/9 september kl 13 – 17
Därefter öppet: Fredagar 14-17 och lördagar/söndagar 13-16

www.scandartgallery.com

Mats Andersson
Mats Andersson, arbetar intuitivt, med färger och rörelser för att uppnå harmoni när
han komponerar sina abstrakta verk till musik. Medierna är olja, akryl och blandteknik,
oftast på duk. Närheten till naturen på Kullabygden och musiken bidrar till känslan,
stämningen och rörelserna, som i sin tur leder fram till unika abstrakta målningar.
”När jag har hittat den rätta känslan är det som att allt stängs av och målandet bara
flyter iväg med mig i sin egen bubbla. Varje verk är en fantastisk resa och resan är både
avstressande och utmattande på en och samma gång. Det är alltid lika spännande att
se varthän färgerna, texturen, linjerna och formerna leder och vad slutresultatet av
arbetet blir. Min strävan är att skapa abstrakta målningar med massor av färg, glädje,
ljus, djup och former, som betraktaren skall kunna hitta sina egna tolkningar djupt inne
i. Jag experimenterar mycket med pastos färg, tunna linjer, många lager och olika medier, för att skapa en känsla av dynamik och en glädje i betraktarens ögon”.
Mats har rönt internationell uppmärksamhet, i New York, Montreal, Danmark, Holland och
Norge. Representerad hos samlare i Sverige, Norge, Tyskland, Spanien och Frankrike.
Mer information finns på Mats egen hemsida: www.matsanderssonart.com
.

Vernissage i konstnärens närvaro
lördagen den 29 september kl 13 - 17
Utställningen pågår t.o.m. den 21/10
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

