Anton Wiraeus

SKF/Showroom på KB

LILLA MATSALEN
Från vänster till höger

Armin Dröge visar fotografiska collage, med
titeln SAMPLED SOULS, i Stora Matsalen.
Tidens flöde
10 000 SEK

Drivkraft
10 000 SEK

I Lilla Matsalen visar Anton Wiraeus
teckningar.
Vernissage måndag 19 mars kl. 17-19
Välkommen!

Linbana
8 000 SEK

Segel under jord
10 000 SEK

Utställningen pågår t.o.m. 5 maj 2018

SKF/Showroom – Konst på KB
Inblick under skogen
12 000 SEK

Urban överlevare
16 000 SEK

Anton Wiraeus född 1980 i Uppsala.
www.antonwiraeus.se
kontakt: anwira@gmail.com
Artsauna: www.facebook.com/taidesauna Instagram: artauna

Konstnärshuset ställer regelbundet ut verk av SKF-medlemmar i
den anrika Konstnärsbaren på bottenvåningen av huset.
Information Göran Uby:
08-611 72 32
070-581 26 45
E-post: showroom@konstnarshuset.org

Gå gärna in på vår hemsida www.konstnarshuset.org

Armin Dröge - SAMPLED SOULS
Uppvuxen i Nederländerna och med en Master i Visuell konst och design
från Hogeschool voor de Kunsten har Armin Dröge en lång erfarenhet som
bildkonstnär och filmskapare. Hans verk har visats på ett flertal scener och
museer i Europa och ingår i bland annat i Stedelijk Museums (Amsterdam)
samling. Idag är Dröges konstpraktik baserad i Stockholm, där han
producerar fotografiskt arbete med digitalkamera och traditionell målningsoch tryckteknik.
”Dröges collage i panoramaformat kan ses gestalta den överväldigande
känsla vi får i dagens brus av intryck, bilder och information. Genom att
utforska gränslandet mellan internet, den digitala skär-men, fotografiets
särart som konstnärligt medium och collaget, i kraft av en sammansatt digital
teknik, skapar han ett icke-stabilt bildintryck som manar till eftertanke och
vidare tolkningar.”
Susanne Fessé, konsthistoriker
‘’My task is to look for clarity, I want to show that new and beautiful things
can be created out of our sensory overloaded environment. My desire is to
make you, the audience, reflect on the ordinary habit of looking at everyday
images, to make your own connections, form your own view and be truly
opinionated.’’
Armin Dröge, artist

Armin Dröge - Uprising (detalj)

STORA MATSALEN
Mindre väggen
Sampled Souls #1 Fotografiskt tryck på papper, inramat, 3 ex.

19 000 SEK

Stora väggen - vänster till höger
Uprising
Angelised Man
Mass Man

19 000 SEK
19 000 SEK
19 000 SEK

Väggen till vänster
Sampled Soul #4 Fotografiskt tryck på papper, inramat (3 ex.)

9 000 SEK

