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Pressmeddelande den 25 mars 2015

Svenska konstnärer ställer ut konst i Kina, i en unik utställning

(”Contropons”, olja på duk, Antti Ekström)

I en unik stor utställning med vernissage den 10 april 2015, i Shanghai, Kina, kommer en grupp 
svenska konstnärer med namn som Roj Friberg, Olle Bonniér, Antti Ekström, Ricardo Donso, Salazar 
Luna, Ingvar Staffans med flera att ställa ut sina konstverk tillsammans med flera av Kinas ledande 
konstnärer som Xue Song, Huang Yuanqing med flera.

Utställningen som heter Communication of Sweden-China Contemporary Art, kommer att visa en 
svensk-kinesisk konstellation av samtida bildkonst, som är en av de första i sitt slag att genomföras i 
Kina, och med flera viktiga moderna konstnärer från båda länder.

”- Denna utställning är unik i sitt slag, skulle nästan säga att vi är pionjärer som åker ditt och genomför 
en sån här stor grupputställning, med flera stora namn från Sverige som Roj Friberg och Olle Bonniér, 
tillsammans med Kinas ledande samtida konstnärer. Kina har världens hetaste konstmarknad i dag 
och intresset är enormt i Kina inför utställningen att vi kommer. Jag ser detta som ett startskott på flera 
viktiga kulturella samarbeten mellan Sverige och Kina i framtiden, vi har mycket konst och kultur att 
byta med varandra” säger Antti Ekström, konstnär från Uppsala som deltar med flera målningar i 
utställningen.

Utställningen kommer att visa närmare 60 målningar och teckningar av de svenska och kinesiska 
konstnärerna. Grupputställningen visas på galleri 203 Art Space, i Shanghai, som också ställer ut 
internationellt berömda konstnärer som Damien Hirst och Joseph Beuys. 

Konstnärer som ställer ut är Roj Friberg (SV), Olle Bonniér (SV), Antti Ekström (SV), Ricardo Donso 
(SV), Salazar Luna (SV), Ingvar Staffans (SV), Stefania Sir (SV), Pan Wei (CHN), Xue Song (CHN), 
Wulin Tian (CHN), Huang Yuanqing (CHN), Cai Guangbin (CHN), Qu Fenggou (CHN) och Chen Qiang 
(CHN).
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Vernissage 10 april 2015, klockan 15:00-18:00. Utställningen visas mellan 20150410-20150419

Adress: 203 Art Space, Room203, 8 building, 50 Moganshan Road, 200060 Shanghai, China
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