TOMELILLA KONSTHALL
Utställningserbjudande Owe Gustafson – retrospektiv
Tomelilla konsthall erbjuder er möjligheten att visa Owe Gustafson – retrospektiv
Owe Gustafson, författare, konstnär, illustratör, animatör och tecknare, föddes i
Eskilstuna 1940. Som 14-åring började Owe Gustafson att teckna illustrationer för
Eskilstuna-Kuriren, vilket banade väg för studier vid Konstfack. Ambitionen var att bli
bokillustratör men examensarbetet blev en animerad film.
Under 1970-talet skapade Owe Gustafson sitt kanske mest välkända verk, nämligen
animationerna till det kultförklarade barnprogrammet Fem myror är fler än fyra
elefanter. Med ett tydligt och humoristiskt bildspråk gav han upphov till en
pedagogisk djurvärld som kom att tillförskansa honom en självklar plats i den
svenska barnkulturens historia. Men Owe Gustafsons konstnärskap rymmer så
mycket mer. Under decennier har han verkat som illustratör för bl.a. Dagens Nyheter
och under 2000-talet har han gett ut flera böcker där hans bilder får sällskap av
fragmentariska texter.
I Owe Gustafsons verk samsas humorn med allvaret. Det lekfulla uttrycket har ofta
en allvarsam eftersmak. Med en slagkraftig självklarhet förmedlar han sin
underfundiga syn på tillvaron. I Owe Gustafsons bildvärld kan allt hända och de mest
självklara påståenden ifrågasättas. Han berör såväl stora som små ämnen. Inte
sällan har hans verk en potential att förändra vår syn på vardagen och på sakernas
tillstånd.
Utställningen vänder sig till både barn och vuxna. I utställningen presenteras ett halvt
sekel av Owe Gustafsons illustrationer, animationer, grafik, teckningar, måleri, böcker
och objekt. En lek och lärmiljö utgör en del av utställningen, i miljön kan barn och
unga med alla sinnen och på ett pedagogiskt sätt bekanta sig med Owes bildvärld.
Det ingår olika stationer där man kan stifta bekantskap med alfabetet, ordskapande
samt siffror. Barn kan även ägna sig åt identitetsskapande lekar samt se animationer
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ur ” Fem myror är fler än fyra elefanter”. I utställningskonceptet ingår också ett
pedagogiskt program innehållande dels en självaktiveringsuppgift för besökande
familjer, dels ett skolprogram med visnings- och workshopsanvisningar.
Utställningen är framtagen och producerad i samarbete med Owe Gustafson,
Lindsténs elektriska, Galleri Form, Janes Snickarbod, SF- reklam samt andra aktörer.
Utställningen är byggd som en vandringsutställning och är anpassad för
utställningsytor mellan 170 – 300 kvm. Utställningen kan med fördel placeras i olika
rum/avsnitt.
Utställningshyra för två månader är 100 000 kr, exklusive transport och försäkringar.
Underhåll av pågående utställning åligger inlånande institution. Vi kan vara
behjälpliga med rådgivning kring utställningsbyggandet, kostnader för detta
diskuteras.

Utställningen är tillgänglig från den 1 april 2016 och framåt.

Tomelilla 15 januari 2016

Med vänlig hälsning
Kristin Svensson
Enhetschef kultur och bibliotek
Tomelilla konsthall
Centralgatan 13
273 30 Tomelilla
0709-958194

Désirée Lennklo
Intendent
Tomelilla konsthall
Centralgatan 13
273 30 Tomelilla
Desiree.lennklo@tomelilla.se
0709-958107
För frågor eller bokning vänligen kontakta ovanstående.
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Utställningen innehåller
(Måttangivelser i meter)
Introduktion:
Väggtext/bild i färg Owe Gustafsson, (1,2x0,8)
Textvepa med biografi om Owe Gustafson, (1,4x2,3)
Textvepa med information om Fem myror är fler än fyra elefanter,(1,0x1,6)
Introduktionsfilm 6 minuter, intervju med Owe Gustafson.
Filer till audioguider med 3 spår delvis intalade av Owe Gustafson.
Ett vänporträtt en film av Krister Nathanaelsson, 22 minuter.
Marknadsföringsmaterial
Pedagogiskt material
Pedagogiskt program för barn och vuxna
Specialframtagna alfabetsaffischer till besökande barn och unga
Kataloger (inköp 50kr/st)
Verklista
All försäljning av konst sker i överenskommelse mellan inlånande institution och
konstnären.
Rättigheter angående ljud och bild ingår
Del1:
Betongelefant, (0,5x0,5x0,3)
Svart väggtext med bild ur Återkomsten av Owe Gustafson, (1,4x0,4)
Textilt verk, (2,0x2,0)
Skulpturalt verk, (1,0x1,0 m)
Fotomontage, (1,4x3,1)
Måleri 10 st (0,6x0,75)
Måleri 1 st (1,0x1,0m)
Affischer 4 st (0,5x0,7)
Frimärke 1 st , (0,01x0,015)
Teckningar 9 st (0,5x 0,7)
Teckningar 2 st , (1,0x,1,5)
Teckning 1 st (1,0x2,0)
Grafik 15 st varierad storlek
Illustration/teckning till film, grafisk formgivning 5 st verk, varierad storlek
Del.2
Vägghängdobjektserie Habanera 10 st (0,12x0,18)
Vägghängdobjektserie Silence 18 st (0,20x 0,25)
Artistsbook 18 st varierad storlek, visas i montrar
Fristående objekt 8 st varierad storlek
Vägghängda inglasade objekt 2st, varierad storlek
Objekt/stege 1 st större
Podier/montrar 3 st anpassade för artistsbook (diskussion angående intresse)
Vägghyllor anpassade för fristående objekt (diskussion angående intresse)
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Del.3
Originalskisser 5 st, (0,53x0,42)
Grafikmappar 3 st innehållande 4 st i varje, (0,40x0,30)
Grafik 1 st (0,26x0,32)
Grafik 2 st, (0,50x0,70)
Målning 1 st, (1,60x1,40)
Objekt 2 st snabelstolar med bord
Del. 4 Lek och lärmiljö
Elefanthus för filmvisning, (2,50x1,50x2,30)
Animationer på film (projektor ingår ej)
Fem myror i mjukt material, lekvänliga, (1,0x0,3 + ben)
4 träelefanter, sittvänliga, (1,0x0,3)
Scenutrustning innehållande belysning, väggkrokar, draperier och speglar samt
utklädningskläder, åsna, snigel, elefant, nyckelpiga, bi
Svarta väggbokstäver
Alfabetstrampgolv inklusive teknik och högtalare, (1,90x1,60)
Bokstavskuber, 6 st behållarsystem för ordbildande ( 0,90x0,80)
Sifferföljdshylla, (2,40x0,10)
1 st Mp3 spelare +hörlurar med siffersång
Vägghängt alfabetsspel, (1,30x1,10)
1 st Mp3 spelare+ hörlurar med alfabetssång
Teknik för ljudeffekt inkl knapp+ högtalare
Ljusslinga till ingång samt ljudeffekt med signaturmelodi
Diverse reliefer/ 3D figurer som flodhäst, sköldpadda, åsna, giraff, elefant, moln,
palmer, bokstäver samt siffror.
Rörsystem till åsnor
2 st pallar
Mallar för väggmålning
Färgkoder för väggmålning
Datafil för väggbård

Ingår inte
Grön heltäckningsmatta
Väggfärg
Detaljfärg
Bord och stolar för pedagogisk verksamhet
Scengolv
Projektor för filmvisningar
Podier/monter och mellanväggar(kan diskuteras)

Observera att utställningsfotografierna kan visa konstverk som har sålts och därför
inte ingår i utställningskonceptet.
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Bilder tillhörande de olika delarna i utställningen
Del. 1 av utställningen

Del. 2 av utställningen
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Del. 3 av utställningen

Del. 4 av utställningen
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