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I år firar Ekerum Konsthall 30-årsjubileum. 
Sedan starten har vi satsat på att visa det bästa 
inom svensk och internationell nutida konst i våra 
ljusa lokaler vid Ekerum Golf & Resort på Öland. 
Årets samlingsutställning bjuder även den på många 
fina överraskningar.  
Kjell Engman huserar traditionsenligt på konsthallens 
nedre plan. Årets specialutställning har han valt att 
kalla ”Symphony of the Myths.”

På övre plan visar vi verk av Ernst Billgren, Christo, 
Tommy ”TC” Carlsson, Larissa Stenlander, Lothar 
Vigelandzoon, Rickard Ölander, Camilla Polteg,  
Stefan MÅS Persson, Ronny Hård, Nils E Johansson,   
Stefan Johnsson-Petersén, Katarina Hård och Karin 
Holmström. Några välbekanta namn och några som 
är nykomlingar hos oss. 

Varmt välkommen till Ekerum Konsthall!
Leif Holmer Marcus Holmer

Utställningen pågår mellan 15/4 – 2/10. 
Konsthallen är öppen dagligen mellan 12 – 18.

Konst i världsklass på Ekerum Konsthall!



Kjell Engman är en outtröttligt produktiv bildkonstnär med hejdlös fantasi och berättarglädje. 
Vi har haft glädjen att representera Kjell under många år. Upplev Kjells skulpturala glas på 
Ekerum Konsthalls nedre plan! Årets utställning har namnet ”Symphony of the Myths.”

KJELL 
ENGMAN



LOTHAR
VIGELANDZOON

Skulptören Lothar Vigelandzoon kommer ursprungligen från Surinam  
men är idag verksam i Nederländerna. Hans fantastiska figurativa  
bronsskulpturer av realistiskt färgsatt frukt triggar betraktarens fantasi. 

”Att översätta dagliga livet och små ting till stora mirakel i brons.  
Det är hans magiska signum.” 



Ernst Billgren är en av Sveriges mest betydande nutida konstnärer. 
Han har gjort sig känd som en mycket mångfacetterad och älskad 
konstnär. Denna konstnärliga mångsidighet märks förutom i måleri 
och skulptur, även inom exempelvis scenografi, litteratur, film, 
musik, möbeldesign och glasdesign. I år har vi glädjen att, förutom 
målningar, även visa Ernst Billgrens mosaik!

ERNST
BILLGREN



TOMMY TC
CARLSSON
Målare och grafiker bosatt i Stockholm. Specialområdet är oljemåleri med 
utpräglad Trompe-lóeil-effekt (”lura ögat”). Målningarna är utförda i skikt  
med schumeringsteknik.

LARISSA 
STENLANDER

Larissa Stenlander är född 1960 i Moskva men bosatt i Sverige sedan många år. 
Hon arbetar i akvarell och mixed media. Larissas bilder speglar på ett satiriskt och 
lekfullt sätt mänskliga relationer och känslor med motiv av stiliserade människor 

och djur. Med humor och eftertanke samtalar figurerna i hennes verk.



”Jag vill att mitt konstnärskap söker en mening bortanför 
stress, orättvisor och yta. Mina målningarna har ofta starka 
suggestiva och expressiva drag. Dom befinner sig i gräns-
landet mellan abstrakt och figurativt. Skulpturerna finner 
en gemenskap med naturen, ofta sökande men skarpa i sin 
enkelhet.”

RICKARD
ÖLANDER



CAMILLA
POLTEG
Nytt på Ekerum Konsthall i år är Camilla Poltegs naturtrogna 
djurskulpturer i keramik. Detaljrikedom och struktur i ytfinish från 
matt till blankt, förstärker verkens uttryck. 

Stefan MÅS Perssons verk är målade i akryl på utskurna MDF-skivor.  
Motiven är ofta förvrängda perspektiv i de världar som avbildas. 

STEFAN MÅS
PERSSON



RONNY
HÅRD

Tonläget i Ronnys målningar glider obesvärat från varmt till kallt, mellan eld och vatten, 
vilket ger spännande motsättningar som gör bilderna intressanta. Ronny Hård lägger stor 
vikt vid djupet i motivet där vi förs in i olika dimensioner i vad som inte behöver vara 
yttre landskap. 

Katarina målar i akryl, ofta med varma röd-gula färger som ger ett 
glödande gåtfullt intryck. Som underlag använder hon duk eller  
papper och tillämpar en teknik där färgerna är lagda i flera lager  
för att få en reliefverkan. 

KATARINA
HÅRD



Karin Holmströms målningar i akryl med djurmotiv 
avbildade i en figurativt-abstrakt stil i många lager. 
”Söker själen i en målning där utforskandet fortsätter 
hos betraktaren.”

Med skarpt öga för detaljer, teknisk skicklighet och 
mycket känsla skapar Nils E Johansson akvareller 
och litografier vars motiv ofta slår an en ton av 
nostalgi. Tidens gång och omvärldens ständiga 
förändring - i stort och smått - löper som en tråd 
genom Johanssons konstnärsskap.

KARIN
HOLMSTRÖM

NILS E 
JOHANSSON



CHRISTO

STEFAN 
JOHNSSON PETERSÉN
Stefan Johnsson Petersén arbetar i svart stengodslera med detaljer av bl a bladguld. 
Vissa skulpturer gjuts också i brons. 

Stefan har också en lång karriär som konditor bakom sig och har två VM-medaljer 
tillsammans med svenska kocklandslaget samt varit chefskonditor på NK i Stockholm 
under 23 år.

Den världsberömde konstnären Christo, mest känd för att klä in en 
rad kända byggnader och broar i tyg, avled i sitt hem i New York 
i juni 2020. ”Han drömde inte bara ihop det som verkade omöjligt 
utan lyckades också göra det till verklighet.”



Ekerum Golf & Resort, väg 136 mellan Färjestaden och Borgholm. Leif: 070-5812490 Marcus: 070-5912490. www.ekerumkonsthall.se 

Utställningen pågår mellan 15/4 – 2/10. 
Konsthallen är öppen dagligen mellan 12 – 18.

VARMT VÄLKOMMEN TILL NATURSKÖNT BELÄGNA  
EKERUM KONSTHALL PÅ ÖLAND!


