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Skarpsinniga, humoristiska och poetiska utställningar med Dan Wolgers.
Redan under sina första år vid Kungl. Konsthögskolan,där han senare blev professor, satte Dan Wolgers
konsten och betraktarnas sinne i rörelse genom mängder med skarpsinniga, humoristiska och poetiska
utställningar och handlingar.
Han har sedan tidigt 80-tal blivit mångfaldigt prisbelönt och är ledamot av Kungl.
Konstakademien. Den här boken sätter ljuset på det samlade konstnärskapet, med verk från 1980 och framåt,
samt med texter av Carl Jonas Love Almqvist och Björn Springfeldt. "Få konstnärer jag känner, eller ens
känner till, har en sådan utväxling som Dan Wolgers i sina verk i förhållandet mellan måttfullheten i det
materiella uppbådet och det antal frågor och resor i känsla och tanke, som verken ger upphov till." -Björn
Springfeldt. Denna bok ingår i Orosdi-Backs serie Svenska illustratörer och konstnärer.
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For easy orientation, my site is divided into those two parts.

