B

Les Ballets Suedois dans L’Art Contemporain

Porto
Betalt

Den Svenska Baletten med dess skapare och drivkraft Rolf de Maré
verkade inom en period då svensk och fransk konst och kultur sjuder
av inspiration och vitalitet. Där skaparkraften inte har några gränser
och där framgångarna skall komma att avlösa varandra genom ett
fruktbart samarbete mellan några av avantgardets främsta företrädare
inom måleri, musik och dans. Här förenas konstarterna som fullkomligt exploderar i en av dåtidens mest spännande och djärva satsningar
som någonsin gjorts inom svenskt konstliv. Framgångarna skall dock
kantas av vissa motgångar, misstänksamhet och förtal, inte minst från
svensk press. På operan i Stockholm var avundsjukan stor då flera
av deras främsta dansare hoppat av för att ansluta sig till Svenska
baletten i Paris. Under de år som svenska baletten existerar (från oktober 1920 till den sista föreställningen i mars 1925) har 24 baletter
visats 2768 gånger. Man har turnerat i länder som Italien, Spanien,
England, Belgien, Tyskland, Österrike, Ungern, Sverige, Norge och
Jenny Hasselquist 1916
i Amerika. Balettens största stjärnor; Jean Börlin, Jenny Hasselquist
och Carina Ari uppträdde på teatrar och scener av yppersta världsklass som La Scala i Milano, Metropolitan i New York. Kostymer och scenografi skapas av avantgardets mest framstående konstnärer från
Paris med bl.a. Pierre Bonnard , Ferdinand Leger, de Chirico, Laprade, Foujita, Jean Cocteau men även
svenska storheter som Nils von Dardel , Einar Nerman och Einar Jolin. Det nyskapande är inte bara
scenografin och musiken av bl.a Ravel och Satie utan att man nu för första gången låter alla konstarterna
dvs dansen, koreografin, scenografin och musiken bli en integrerad helhet där dansen inte är viktigare en
scenografin eller musiken. En av de målningar som ingår i höstutställningen på temat Matisse svenska
elever och 100 år av svensk modernism är en
underbar målning av Einar Jolin som föreställer
en av Svenska Balettens stora prima ballerinor
Jenny Hasselquist Hon hade tidigare varit en av
Operans stora stjärnor men lockats över av den
berömda koreografen Michel Fokine som träffat henne i Stockholm. Fokine bedrev ett nära
samarbete med Rolf de Maré och Jenny medverkade i många av de berömda uppsättningarna. Målningen dateras från 1916 då hon bl.a.
dansade huvudrollen i Fokines Schéhérazade.
Hon var också filmstjärna och spelade tillsammans med Greta Garbo i bl.a. Mauritz Stillers
Gösta Berlings saga för er som vill fördjupa er
i den svenska baletten och dess grundare kan
vi varmt rekommendera en enastående bok
om Rolf de Maré skriven av dansmuseet chef
Erik Näslund. (Langenskiöld, 615 sidor) Den
baserar sig på 35 års forskning och ger en djup
kunskap om både Svenska Baletten och dess
grundare. Just nu pågår en fantastisk utställning på Dansmuseet i Stockholm om den Ryska
Balettens dräkter. Utställningen pågår t.o.m. 31
januari 2010.
Einar Jolin, Jenny Hasselquist 1916
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100 år av svensk modernism

Som vi aviserat i tidigare nyhetsbrev kommer vi under hösten visa en utställning för
att fira minnet att det i år är över 100 år
sedan några av de främsta konstnärerna
inom den svenska modernismen hade sin
första gemensamma utställning på Hallins
konsthandel i Stockholm.
Flera museer har under året visat utställningar till minnet av 1909 års män. Bl.a
på Säfstaholms slott. Året 1909 anses
allmänt vara startskottet för modernismens begynnelse i vårt land. Vi har dock
valt att inte bara visa de konstnärer som
medverkade vid nämnda utställning utan
vill inkludera även andra som haft stor
betydelse för vår svenska modernism inte minst kvinnorna. Flera av dessa var ju
också elever hos Matisse och hans målarLeander Engström, Vågen 1924
skola i Paris. Vi har glädjen att visa flera verk av Sigrid Hjertén , en av de främsta Matisseeleverna tillsammans med maken Isaac Grünewald. Einar Jolin, Gösta Sandels, Einar Nerman, Leander Engström, Tor
Bjurström, Birger Simonsson, Arthur Percy, Carl Ryd, Mollie Faustman m.fl. I samband med invigningen
kommer också Claes Moser ( känd från Antikrundan m.m) hålla ett föredrag över den tidiga svenska
modernismen. Särskild inbjudan skickas med separat försändelse men reservera redan nu Torsdag 15
oktober Kl 17-20.
Sigrid Hjerténs charmiga akvarell
från 1934 emanerar från den sista KONST SÖKES
resan med maken Isaac Grünewald Vi söker just nu ett antal verk av följande konstnärer för samlares räkning
då familjen reser till den Italienska
Carl Larsson
rivieran. Motivet med de badande
Anders Zorn
återfinner vi i flera målningar från
Edward Munch
detta tillfälle bl.a Badstrand, ModHelene Schjerfbeck
erna Museet. Sigrid arbetar inHarald Sohlberg
tensivt och Isaac oroar sig för att
August Strindberg
Karl Nordström från
hon skall överanstränga sig. Bilden
1880-90 tal
ovan av Leander Engström är
Internationell
Skulptur
också från Italien men målad 1924
Skulpturer
och
Målningar
där konstnären var bosatt med
av Carl Frisendahl
familjen. Båda målningarna finns
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representerade på utställningen
eller på fahlnaesfineart@minpost.nu
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Sigrid Hjertén, Badliv, Italien
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Gudmar Olovson skapar
skulptur åt Volvo

till minne av säkerhetsbältets 50 års jubileum

Djurskulptören Anders Sandström
ställer ut på Fahlnaes i november

Gudmar Olovson fick uppdraget att skapa en skulptur
till minnet av att det i år var 50 år sedan Volvo uppfann
säkerhetsbältet. För första gången arbetade Gudmar i glas
och resultatet blev som ni ser på bilden en skulptur som
visar på den bräckliga människokroppen gentemot fartens hastighet. För övrigt vill vi rapportera att Gudmar
uppmärksammas med en mycket omfattande artikel i konstkatalogen nr 2 Hösten 2009. Han blev också nyligen omskriven i den franska tidskriften La Gazette Drout. Se gärna
ett inslag om Gudmar på youtube ( Ett försmak på en film
som görs om hans liv och konst ) Vi har alltid ett urval av
Gudmars underbara skulpturer.

Rapport från Schiöler utställningen

Det var verkligen en stor uppslutning under förhandsvisningen av vår Schiöler utställning då Ingrid
Schiöler höll ett uppskattat tal med minnen från konstnären. Utställningen blev mycket välbesökt och
det var mycket roligt att få göra denna utställning då vi visade ett fyrtiotal oljemålningar från konstnärens
ungdomstid till de allra sista målningarna.

Trängseln var stor vid öppnandet av Schiölerutställningen.

Vi söker alltid högkvalitativ konst - kostnadsfria värderingar.
Tel: 031 - 711 20 28 mail: fahlnaesfineart@minpost.nu

Anders Sandström med sjölejon

Vi har under ett antal år representerat Anders Sandström. För ett par år sedan visade vi valda arbeten
tillsammans med Bruno Liljefors. Under en längre tid har vi haft en önskan om att få göra en mer omfattande utställning av Anders Sandströms konstnärskap där vi vill skapa sammanhang mellan verken,
konstnären och de miljöer och händelser som manat fram till dessa underbara djurskulpturer. För oss på
Fahlnaes som oftast ställer ut konstnärer från svunna tider är det mycket tacksamt att få ta del av en nu
levande konstnärs liv och konstnärskap. Det är en mycket givande resa speciellt om konstnären i fråga
håller högsta internationella klass inom djurskulptörernas skara. I Sverige har vi några djurskulptörer med
internationell berömmelse som Carl Milles och Carl Frisendahl. Anders Sandström hör till denna krets.
Vi ser det när vi står framför hans verk vadaren, uroxen eller pelikanen för att ta några exempel. Den
starkt förenklade och stiliserade formen låter oss ändå ana muskulaturen, rörelsen. Det ömsinta, det
storslagna, det humoristiska. Djurens innersta väsen. Det som skiljer det rent dekorativa från det stora
konstnärskapet. Ni som kommer att se utställningen kommer inte bara möta konstverken utan också
konstnären och det liv som format honom. Förutom den exposé av fotodokumentation och böcker
som konstnären skrivit visas också en dokumentärfilm som argentinsk Tv gjort om Anders. Filmen som
är textad på svenska visas ” I vår lilla biosalong ” en trappa ned. Under de år som Anders Sandström
varit bosatt i Sverige har ett flertal utställningar visats bl.a. på Naturhistoriska Riksmuseet 2004 , Bruno
Liljefors stiftelsen 2005, Galleri Gude, Oslo, 2007. Åmells konsthandel i London och Stockholm 2008. Under 2011 kommer Anders medverka i utställningen ”Djuriskt” på Waldermarsudde. I samband med invigningen av utställningen kommer Anders berätta vad
som inspirerat honom i hans skapande men också ett litet axplock över hans mycket
omväxlande och dramatiska liv som Ambassadör i Havanna och Jamaica, Tunisien,
Argentina, Uruguay och Paraguay. Om sina perioder då han levt med ursprungsbefolkningar i Arktis, Paraguay/Brasilien och Mexico. Vi får höra om flottfärder och
djungelexpeditioner. Djuphavsfiske med Fidel Castro och mycket mer. Anders Sandström
har mottagit många utmärkelser genom åren bl.a. Franska hederslegionen. Utställningstid är i skrivande stund ännu ej fastställt men kommer i god tid aviseras via post,

