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Vi förmedlar målningar och skulpturer av hög klass till samlare och museer över hela världen.
Våra 50 år inom konstvärlden har givit oss den kunskap som krävs för att hitta den rätta
kunden. För er som ej vill sälja genom offentlig auktion eller utställning erbjuder vi största
diskretion samt skräddarsyr ekonomiska lösningar där detta önskas.
Vi hjälper till att värdera i samband med bouppteckningar. Vid försäljningsuppdrag är våra
värderingar kostnadsfria.
Kontakta oss vid både köp och försäljning.
Hjälp med placering av skulptur i ert hem, trädgård eller park.
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Open Air Museum - Gudmar Olovson
Sensationell skulpturhändelse i Falsterbo

Borgmästaren Göran Holm invigningstalar. Foto: Jesper Fahlnaes

Rapport från en fantastisk invigning i Skåne där Gudmar Olovson fått placera ut 5 stora skulpturer. Inte
sedan Carl Milles dagar har väl i vårt land något större inträffat i skulptursammanhang. Vi åkte ner för att
delta och dokumentera händelsen som blev en stor upplevelse. För Gudmar var detta en dröm som gick
i uppfyllelse – att få exponera sina skulpturer för en stor svensk publik. Visserligen är han representerad
på ett flertal platser i Sverige men större delen av hans offentliga arbeten är placerade på välkända platser
i Frankrike och i andra länder. Att få visa upp 5 stora skulpturer på en plats där hav och himmel står
som bakgrund är få skulptörer förunnat. De fem skulpturerna utgör en svit med det mänskliga livet som
gemensamt tema: Början – bevarandet – kärleken – sammanlänkandet av världens folk och överförandet
av kunskap – flykten. Skulpturerna är utplacerade med 100 meters mellanrum vid strandpromenaden
utmed väg 100. De mäter från 1,5 meter ända upp till 3,5 meter i höjd och utgör en anslående bild. Här
kan vi tala om konstverket som ett förskönande av den offentliga miljön. Här förstärker skulpturerna
naturens skönhet och ombytt naturen förstärker skulpturernas skönhet. En mer lyckad plats är svår att
finna. Vellinge kommun är mottagare av denna fantastiska donation från stiftelsen Allan och Bo Hjelt,
vars syfte är att stödja nordisk konst. Vi har på galleriet ett antal skulpturer av Gudmar Olovson. Bl.a
Femme-Oiseau blesée i en mindre storlek.

Les Deux Arbres

Femme-Oiseau blesée

Prelude

Thomas Dellacroix
och
Agneiszka Dellfina

alias Totte och Agnieszka
Dellert.
Konstnärsparet fortsätter sin
internationella karriär och
uppmärksammades senast med
ett stort reportage i den kända
tidskriften Photoicon. Gå gärna
in på tidningens hemsida och
läs artikeln issue number 6. Vi
har flera mycket fina verk på
galleriet. www.photoicon.com.

ANDERS SANDSTRÖM

Vår fina djurskulptör har
under året ställt ut hos Åmells
i London och Stockholm.
Under 2010 kommer han
medverka på en stor utställning
på Waldermarsudde. Mer om
detta i kommande nyhetsbrev.

GRAND ANTIQUES
13 – 16 NOVEMBER

Välkomna till vår monter på Nordiska Museet
i Stockholm där vi som vanligt kommer visa
en förnämlig samling skulptur av svenska och
internationella skulptörer. Vi kommer i år
visa en bedårande vacker skulptur av Gunnar
Nilsson. Många stockholmare som flanerat
i allén på Karlavägen känner säkert igen den
betagande ”Lilla baderskan” Vidare blir det
några fina skulpturer av Gudmar Olovson samt
ett stort utbud av fransk och svensk figurativ
skulptur.
Sveriges generalkonsul, Bertil Jobaeus inviger utställningen.

Mauritz Karströms måleri
ställdes ut på Museum i Finland

Höstens utställning: Ragnar Sandberg - Ivan Ivarson

Vi startar säsongens utställningsperiod med en förnämlig samling oljemålningar och teckningar av
Göteborgskoloristerna Ivan Ivarson och Ragnar Sandberg. Vi kommer att visa ett 50-tal verk från olika
perioder och motivkretsar.
Historik, Ragnar Sandberg går ut Valands Målarskola 1925. Relativt snart efter avslutade studier reser
han till Frankrike med målarkamraterna Nils Nilsson och David Larsson. Efter hemkomsten från denna
resa flyttar Sandberg till sitt föräldrahem i Stenungsund. Han genomlider en besvärlig tid och tvivlar på sin
framtid som målare. Detta resulterar i att han lägger penslarna åt sidan för att studera olika filosofer och
skalder. Sandberg börjar intressera sig för skrivandets konst som poesi och prosa. Översätter bland annat
ett antal diktare och filosofer från engelska till svenska. Han blir efterhand mer och mer övertygad om att
det är litteratur han skall ägna sig åt. Ställer sig frågan om han någonsin mer skall kunna kalla sig målare.
Ivarson som går ut Valand två år senare, far också ut på en lång resa tillsammans med skulptrisen Märta
Taube. Denna resa går över Italien till Cagnes i Frankrike. Här släpper Ivarson helt sitt tidigare måleri
som till nu var hållet i en dovare kolorit. Han påverkas starkt av den franska modernismen med dess ljusa
och klara färger. Resan tillbaka till Norden går via Paris där han gifter sig med Märta Taube. Deras första
anhalt blir Helsingör där paret får disponera Carl och Ruth Kylbergs hus. Här föds sonen Per i augusti.
Följande sommar vistas den unga familjen på Stenungsön där de bor i ett hus mitt emot Sandbergs
föräldrahem. Det är nu som Ivarson och Sandberg
åter möts. Sandberg är nu mitt uppe i sitt skrivande
men inspireras av Ivarsons upplevelser under sin resa
men också mötet med Carl Kylberg. Sandberg fattar
nu åter penslarna och börjar måla igen. Först lite
försiktigt och trevande. Några dukar från denna tid
är slående lika Kylbergs i toner och motivval. Ganska
snart hittar han dock sin egen särart. Blir mer och mer
influerad av Ivarsons arbetsiver och färgpalett. Nu blir
Ragnar Sandberg åter göteborgare. Från det tidiga 30talet känner vi helt igen honom i hans skildringar från
gatulivet i Göteborg. Grönsakshandlare, månglare
och flanörer. Sjömän och badande från strandlivet.
Detta möte mellan Ivarson och Sandberg resulterade
i att en av våra mest folkkära kolorister åter fattade
penslarna. Vi vill med denna utställning återanknyta
till dessa två kolorister och visar under oktober månad
Blommor i vas av Ivan Ivarson
ett stort antal högklassiga verk.

Under sommaren pågick en utställning vid
Önningebymuseet på Åland. Det var en mycket fin
utställning som presenterades i museets vackra lokaler.
På plats var Sveriges generalkonsul som invigde
utställningen. Tal hölls av bl.a. Claes Moser och
museets chef Kjell Ekström. Den Åländska pressen
uppmärksammade utställningen över förväntan och
man skrev stora artiklar i samtliga tidningar. Ni som
önskar information om kommande utställningar
ombedes kontakta Fahlnaes Konsthandel.
Lilla baderskan av Gunnar Nilsson vid Karlavägen

Birger Simonsson och 1909 års män

Redan nu vill vi informera om en spännande utställning på
Säfstaholms slott i Vingåker som nästa sommar kommer att
visa en stor samling verk av 1909 års män i samband med 100
års-minnet av ”De ungas ” första utställning. Medlemmarna
i gruppen kommer alla att vara representerade med ett eller
flera verk. Flera av gruppens medlemmar var också elever
till Matisse däribland Birger Simonsson som Fahlnaes
konsthandel särskilt har fokuserat på i olika sammanhang.
Simonsson var kanske den främste förespråkaren och
debattören för den svenska modernismen. Han var eldsjälen
och inspiratören för att den moderna konsten fick fotfäste
i Sverige. Som förste Matisse elev lockade han med sig sina
konstnärskamrater till Paris.
VERK AV 1909-Års MÄN SÖKES
Vi planerar inför hösten 2009 en försäljningsutställning med
1909 års män och söker därför verk av följande konstnärer:
Leander Engström, Einar Nerman, Gösta Sandels, Ture
Ander, Isaac Grünewald, Einar Jolin m.fl

Målning av Birger Simonsson

