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Kolorister och Modernister

Vårutställning planeras till mars- april
Vi söker nu målningar och akvareller av god kvalité
Av följande konstnärer
Sigrid Hjertén
Isaac Grünewald
Gösta Sandels
Leander Engström
Ragnar Sandberg
Inge Schiöler
Ivan Ivarson
Vera Nilsson
Siri Derkert
Axel Törneman
Carl Kylberg
Åke Göransson
Karin Parrow
Carl Wilhelmson
Eugen Janson
Anders Zorn
m.fl.
Vi tar emot försäljningsuppdrag samt betalar högsta marknadspris.
Kostnadsfria värderingar i samband med försäljning.
Gå inte en dyr omväg via auktionshus
Fahlnaes Konsthandel, Götabergsgatan 3, 411 34 Göteborg, Tel: 031-711 20 28 mail:fahlnaesfineart@minpost.nu
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Nordens ledande skulpturgalleri

Fahlnaes ställer ut svensk och internationell skulptur på

KONST OCH ANTIKMÄSSAN
I ÄLVSJÖ 17 – 20 februari 2011

Hjärtligt välkomna att besöka oss på Sveriges största Konst
och Antikmässa. Vi kommer i år att som vanligt visa ett stort
urval av skulptur men också måleri av hög klass. Betoningen
kommer dock att utgöras av svensk skulptur från andra hälften
av 1800-talet och framåt. Några mästerverk av våra främsta
skulptörer såsom Christian Eriksson, Per Hasselberg, Carl
Eld, Anders Zorn men också Liss Eriksson, Carl Frisendahl,
Otto Strandman , Tore Strindberg m.fl Bland annat visar vi av
sistnämnde konstnär skulpturen”Diana med hinden” från år
1923 - Kanske ett av de vackraste verken som skapats av en
svensk skulptör under 1900-talet. Detta exemplar är gjutet av
Stockholms konstgjuteri och är en excellent gjutning. Av den
internationella skulpturen visar vi verk av bland annat Henri
Laurens, Marino Marini m.fl. Måleriet kommer att fokusera på
Göteborgskoloristerna Ivan Ivarson, Inge Schiöler och Ragnar
Sandberg. Några mycket fina akvareller av Carl Larsson kommer också utgöra ett vackert blickfång på mässan. Som alltid
visar vi några utvalda skulpturer av vår mycket internationella
skulptör Gudmar Olovson. Vi kommer också i samband med
mässan presentera den helt nypublicerade boken om Gudmar
och det ”Open Air Museum ”.

KÖPER & SÄLJER

Svensk och internationell
skulptur av hög kvalité
Just nu söker vi verk av: August
Rodin, Camille Claudel, Antoine
Bourdelle , Charles Malfray,
Aristide Mailoll, Charles Despiau,
Jean Osouf, Giacomo Manzu,
Manolo, Pablo Gargallo, Marino
Marini, Henri Laurens. Charles
Auffret, Paul Cornet, Elisabeth
Frink, Henry Moore m.fl.

Tore Strindberg, Diana 1923

Under mässan visar vi verk av bl.a Per Hasselberg, Christian Eriksson, Gudmar
Olovson, Liss Eriksson, Henri Laurens, Carl Frisendahl, Ingel Fallstedt m.fl.

Under mässan släpps Gudmar Olovsons senaste bok.

Vi betalar högsta
internationella marknadspris!
Fri värdering av skulptur under mässan

Kontakta oss under mässan på telefon:
0709-380691 eller 0707-204075

Fahlnaes Konsthandel, Götabergsgatan 3, 411 34 Göteborg - Tel: 031 - 711 20 28, Mail: fahlnaesfineart@minpost.nu

Einar Jolins utställning på
Mjellby Konstmuseum

RAPPORT FRÅN GRAND ANTIQUES

Jolins utställning på Liljevalchs blev mycket
uppskattad och välbesökt Ni som missade
utställningen i Stockholm har nu chansen att
se den på Mjellby Konstmuseum. Den pågår
mellan den 13 mars och 29 maj. Vi rekommenderar varmt en besök på detta trevliga
museum.

Skulptören David Edström

Nyinkommet: Motiv från Bohuslän 1936

Vi söker verk av den Svenske Skulptören
David Edström. Född i Vetlanda 1873 död i
Los Angeles 1938.

IVAN IVARSON

Göteborgs konstmuseum avslutade nyligen en välbesökt och uppskattad utställning där man visade
ett 50-tal oljemålningar tillsammans med ett 30-tal
teckningar av Göteborgskoloristen Ivan Ivarson.
Vi har märkt ett ökat intresse för Ivarsons måleri
och har en stor efterfrågan från intresserade samlare. Vi söker därför verk av konstnären till vårens
koloristutställning. Hör av er till oss på telefon 031711 20 28 För närmare information.

Olle Skagerfors på Skövde kulturhus
Från den 10 februari –
30 april ställer Skövde
kulturhus ut teckningar,
akvareller och
oljemålningar av Olle
Skagerfors. Vi kommer
också att producera en
utställning med denne
eminente konstnär. Mer
om detta aviseras längre
fram. Gå in på Skövde
Kulturhus hemsida för
detaljerad information
om öppettider m.m.
I samband med utställning ges också en rad
intressanta föreläsningar.

Två huvud 1908

Gudmar Olovson får
Franska hederslegionen

Vår svenske skulptör bosatt i
Frankrike sedan över 50 år, har erhållit franska hederslegionen som
han kommer att vid en officiell ceremoni under våren få mottaga från
Frankrikes president.

I samtal om Gudmar Olovsons skulptur Faun & Nymph Foto: Angelica Törnqvist

Vi var mycket nöjda med vinterns mässa på Nordiska museet. Vi märker för varje år ett större intresse
för skulptur och dessutom en djupare kunskap. Många trevliga och återkommande besökare gjorde visit
i vår monter som blev mycket uppskattad både av publik och press. Nordiska museets vackra lokaler är
fantastiskt tacksamma att ställa ut i.

NYINKOMMET PÅ FAHLNAES

Vi har bland annat fått in en fin Schiöler med motiv från Koster samt två Carl Larsson akvareller,
Barnporträtt från 1914, Karins syster i blåsten på Sundborn 1895.

Ferdinand Leger sökes

För en samlares räkning i utlandet
Söker vi en oljemålning av
Ferdinand Leger. Målningen skall
vara målad under 1920-30-tal.
Ring oss på tel: 031-711 20 28
Olle Skagefors, Självporträtt 1965

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

Barnporträtt från 1914, detalj

Motiv från Koster

I blåsten på Sundborn 1895, detalj

