
SKF/Showroom på KB
Måndag 26 nov kl 17-19 är det dags 
för vernissage och en ny utställning: 
Peter Wiklund och Helena Norell.

Välkomna!

SKF/Showroom – Konst på KB
Konstnärshuset ställer regelbundet ut verk av 
medlemmar från Svenska Konstnärernas Förening i den 
anrika Konstnärsbaren på bottenvåningen av huset.

Information Hedwig Edsforth
08-611 72 32
showroom@konstnarshuset.org

konstnarshuset.org



Mindre väggen från vänster till höger:
Det börjar bra, olja på pannå, 45 x 55 cm, 11 000 SEK
Nattjobbet, olja på pannå, 45 x 55 cm, 11 000 SEK
Markeringar, olja på pannå, 55 x 45 cm, 11 000 SEK
Dammen, olja på pannå, 51 x 55 cm, 11 000 SEK

Stora väggen från vänster till höger:
Hideout, olja på pannå, 110 x 122 cm, 17 000 SEK
Ö,olja på pannå, 122 x 110 cm, 17 000 SEK
Klippblock, olja på pannå, 100 x 112 cm privat
Kretslopp, olja på pannå, 110 x 122 cm,17 000 SEK

Lilla väggen till vänster:
Molekyler, teckning, ca 60 x 40 cm, 5 000 SEK med ram
Vägskyltar, teckning, ca 60 x 40 cm, 5 000 SEK med ram

STORA MATSALEN
Peter Wiklund

 Peter Wiklund, Klippblock



Från vänster till höger:
Lämnade aldrig, olja på duk, 50 x 50 cm, 5 000 SEK
Resan blev längre än väntat, olja på duk, 50 x 50 cm, 5 000 SEK
Grundprovet, olja på duk, 63 x 50 cm, 5 500 SEK
Bit mig, olja på duk, 50 x 50 cm, 5 000 SEK
Mellan raderna, olja på duk, 63 x 50 cm, 5 500 SEK
Kosmisk remsa, olja på duk, 80 x 60 cm, 6 500 SEK
Kostade en miljon, olja på duk, 60 x 80 cm, 6 500 SEK
Stjärnans infall, olja på duk, 60 x 80 cm, 6 500 SEK

Where are you going?, olja på duk, 60 x 80 cm, 6 500 SEK

De små målningarna:
Bilder av verkligheten 1-8, olja på duk, 20 x 20 cm, 2 500 SEK/st

LILLA MATSALEN
Helena Norell

Helena Norell, Where are you going?



Peter Wiklund
Peter Wiklund intresserar sig för former som liknar tecken och symboler, 
ungefär som ett alfabet. Formerna kan renodlas och användas likt byg-
gelement för att bli konstruktioner – eller särskiljas för att utgöra solitärer. 
I hans konstnärskap sker en korsbefruktning mellan artificiella byggstenar, 
rör, ledningar och organisk natur.
Peter Wiklund,1964, är utbildad på Konstfack och verksam i Stockholm.

Helena Norell
Jag ville måla en stjärna eller en flagga som sprängde utåt. Jag ville göra 
en ram av fält, jag skulle göra cirklar och färg som faller både uppåt och 
nedåt. Jag målade färgfält och skuggor av humor och allvar, styrka och 
fåfänglighet. Klumpigt med noggrannhet. Med möda och lätthet tog jag 
mig fram över falluckor och andra överraskningar tills det som fanns kvar 
både sög inåt och blåste ut.
Helena Norell är utbildad på Konstfack och verksam i Stockholm.


