Jonas Nilsson, In för landning (skärfläckor), 2018. Olja på duk, 120 x 160 cm

Pressinbjudan

JONAS NILSSON
Ögonblicken som försvann
Sedan Jonas Nilssons uppmärksammade separatutställning i Stockholm
under våren 2018 har han på allvar etablerat sig som en av Sveriges allra
främsta naturmålare. När Åmells nu för andra gången visar upp Nilssons
konstnärskap får publiken möjlighet till en fördjupad inblick i hans
motivvärld.

Jonas Nilsson, Vila efter lång vinter (räv), 2018. Olja på duk, 89 x 116 cm

Vernissage: Lördag 11 maj kl 12-16
Adress: Birger Jarlsgatan 14, Stockholm
Utställningsperiod: 11 - 25 maj, 2019
Öppettider under utställningen:
helgfri mån-fre 10-18, lör 12-16

I utställningen Ögonblicken som försvann återfinns de fågelporträtt som blivit Jonas
Nilssons kännetecken - såsom fjällripor i vinterskrud, en ensam domherre i ett äppelträd
och vadarfåglar i stilla vatten. Motivsfären har även utökats med andra representanter
för den svenska faunan, där ett lodjur stilla betraktar landskapet och blåvingefjärilar är
fångade i en flyktig dans. Djurens ibland explosiva rörelsemönster samsas också med
kontemplativa landskapsskildringar, där fokus ligger på den känsla av stillhet och ro
som strövtåg i naturen inger.
Det är Nilssons vandringar i skog och mark som ligger till grund för hans målningar.
Under dessa samlar han på sig intryck och synupplevelser som kommer till utlopp i
hans naturskildringar. Målningarna är dock sällan direkta avbildningar av det han
upplevt, utan snarare en syntes av dessa känslor och händelser:
”Jag tar mig ganska stora friheter när jag målar; den färdiga målningen är viktigare än
att beskriva upplevelsen exakt. Att låta målningen få ett eget liv är det intressanta med
ett konstnärskap”, säger Nilsson.
Jonas Nilsson (f.1968) bor och är verksam i Uppsala. Han arbetar både i olja och
akvarell, och har ställt ut vid ett 40-tal tillfällen i Sverige och utomlands. Åmells är stolta
över att ännu en gång få presentera verk av denna mycket uppskattade konstnär.
Varmt välkommen!

Till utställningen hör även en nyproducerad och rikt illustrerad bok, i vilken konstnären
själv kommenterar sina verk. Boken trycks i begränsad upplaga och kommer endast att
finnas tillgänglig i Åmells galleri.
För mer information, pressbilder eller för att rekvirera ett exemplar av
ovanstående bok, vänligen kontakta:
Sandrina Cerda, sandrina.cerda@amells.com, 08-6114193.

Jonas Nilsson, Livskamrater (skator), 2018. Olja på duk, 89 x 116 cm
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