BLACK PEARL GOES SOUTH

ROGER HANSSON
08.08.-13.09.

Vi har gleden av å presentere den svenske
maleren, tegneren og skulptøren Roger
Hansson (f.1967). Hansson er utdannet ved
Konstfack (1997-2002) og bor og arbeider
i Stockholm. Mellom 1988 og 1992 tegnet
han serier for det kjente svenske forlaget
Galago. Utstillingen består av store og små
malerier på lerret og plate samt skulpturer
av papir/plast/pappmache. Figurene hans
vandrer rundt i bobleformete verdener der
noen deler fellesskapet mens andre lever
i en ensom nomadetilværelse. Befriende
enkelt fyller Hansson rommet med et mylder
av hendelser.

En känsla som jag fick när jag som ung
läste Tintin. Den där känslan att allt är
möjligt. Själva livgnistan-känslan. Går den
att förmedla, fånga in med färg på en duk
eller med en papirmacheskulptur. Man gör
en målning i ett euforiskt nu. Befolkad med
barndomens hjältar från serier och filmer.
Sådana som King vid gränspolisen, Hoppalong och någon kvinnlig som Ann Oakly,
(som det inte fanns i serierna). Soldaten med
beef-eaterhatten hittade jag nyligen i mitt
barndomshem. På en dörrtapet. Jag kunde
under en lång tid inte förstå varför denne
figur dök upp i mina målningar och skulpturer. Men soldaten hade vaktat i mitt rum
under hela min uppväxt. För mig är iallafall
det lekfulla arbetet i ateljén tillsammans med
de här figurerna mycket, mycket viktigt.
Konst som en bro tillbaka till barndomens
värld. Där allt är möjligt.

1.

Batman #5, 2015, akryl på plate, 20 x 18 cm							

kr 8 000

2.

Röd Batmanmålning, 2015, olje på lerret, 53 x 40 cm						

kr 12 000

3.

Historien om figurerna (och tre bubblor), 2015, 48 x 57 cm					

kr 20 000

4.

The silent King (på en vit häst, nr 4 och Hulk), 2015, 140 x 200 cm				

kr 80 000

5.

Maskerad hämnare/vit hatt, 2014, olje på lerret, 74 x 60 cm					

kr 24 000

6.

BAMTAAMA, 2015, akryl på plate, 82 x 100 cm							

kr 29 000

7.

She-Desperado, 2015, olje på lerret, 22 x 27 cm							

kr 12 000

8.

Stora vita berget, 2015, olje på plate, 65 x 55 cm						

kr 20 000

9.

The Ooooooo!, 2015, olje på lerret, 68 x 68 cm							

kr 38 000

10.

Bounty hunter, North Dakota, Småland och hennas häst, 2015, olje på lerret, 140 x 200 cm

kr 80 000

11.

En förlorad värld (& The Kid!), 2015, olje på lerret, 65 x 68 cm					

kr 26 000

12.

Jakten på Eldorado (med The Mask och Geronimo), 2015, 65 x 52 cm				

kr 25 000

13.

The Black Pearl, 2014, mixed media, 130 x 90 x 30 cm						

kr 60 000

14.

Ankan och hans vänner (in Hell), 2015, olje på lerret, 55 x 46 cm					

kr 20 000

15.

Natt i Big-City, 2014-15, akryl, olje på plate, 116 x 122 cm					

kr 50 000

16.

Höken (ensamme), 2015, akryl på plate, 33 x 23 cm						

kr 6 000

17.

Svarta masken/Gula hästen, 2015, 53 x 64 cm							

kr 25 000

18.

M. Max, Mad Kurt & Made Honey (Nr 2), 2014-15, olje på lerret, 55 x 62 cm			

kr 25 000

19.

The Royal Police Band - Trumpet Blower One-eyed Guard, 2014-15, mixed media, 150 x 80 x 22 cm

kr 30 000

20.

Royal Guard Police Band-Drummer, 2014, mixed media, 64 x 46 x 20 cm				

kr 30 000
tillegg 5% kunstavgift
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