CLAES EKLUNDH
GEORG ODDNER

Galleri Final
ställer ut i
Bästekille 2 juli -7 augusti

www.gallerifinal.se

”Vad händer när två olika konstformer,
i det här fallet fotografiet och måleriet,
börjar tala med varandra? Dessutom
manifesterade i två olika konstnärskap.
Uppstår det ett samtal eller vänder
de varandra ryggen? Är det två
monologer vi hör? Eller handlar det om
två ensamheter som samsas i kraft av
sitt solitära väsen och sin respekt för
varandras egenart? Det sistnämnda
förslaget ligger nog närmast till hands

Claes Eklundh, ”Ansikte!”, olja på duk, 160x150 cm

när det gäller mötet mellan målaren
Claes Eklundh och fotografen
Georg Oddner. De förenas, inte för att
deras konstnärskap liknar varandra i
uttrycket, utan för att deras lidelse,
deras passion för sitt utövande, går att
mäta med samma måttstock. Även om
temperamentet och den musik som
uppstår ur deras bilder kan ha olika
tonläge, finns samma densitet, samma
höga specifika vikt i sättet att närma
sig sitt motiv.”
Marie Lundquist - poet och författare

Georg Oddner, ”Mannen med vågen” , Chile1955

Program Utställning
Invigning lördag 2 juli
Vernissage kl 12 - 17.
Christoffer Barnekow inviger
utställningen kl 13.00.
Claes Eklundh och Frans Oddner deltar.
Konsert lördag 2 juli
Anna-Mia Barwe och Leonard Axelsson trio
har sommarjazzkonsert kl 19.30.
Biljetter och info för konserten via
Kulturcentralen 040 - 10 30 20.
www.kulturcentralen.nu
Utställning info
Öppet: Onsdag - fredag 12 - 18.
Lördag - söndag 12 - 17.
Utställningen varar tom 7 augusti.
Övrig info: 040 - 30 78 36
www.gallerifinal.se
Café Bästekille
Har öppet under hela utställningsperioden
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Av de gamla fabrikslokalerna där KyloVent, en av Kiviks
största arbetsplaster. Under 1960- och 70 talen, huserade har blivit Fabriken Bästekille. En utställningshall på
1200 m2 där vi för närvarande utnyttjar ca 800 m2.
Vägbeskrivning: 4 km väster om Kivik mellan
Södra Mellby och Vitaby, se skyltar.
GPS-koordinater: WGS 84 (lat, lon):
N 55° 40.214’, E 14° 10.484’
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