
Om Anders Gabrielsson 

Efter ett långt yrkesliv som CFO började jag måla 2011. Full av energi, glädje och livslust 
visste jag inte vad jag skulle ta mig till med all den lediga tid som plötsligt stod till buds när 
jag närmade mig pensionen. Till min och omgivningens stora förvåning öppnades då ett 
fönster och jag upptäckte måleriet. Denna upptäckt gav mitt liv ett helt nytt fantastiskt 
innehåll och sen dess målar och tecknar jag i stort sett varje dag. Och jag har aldrig varit 
lyckligare! 

Jag har flera inriktningar i mitt måleri och har blivit mycket uppskattad. Både förra året 
(2018) och i år (2019) har jag blivit antagen till Liljevalchs vårsalong. Föregående år med 
mina vintermotiv och i år med mina porträtt av politiker. 

Mitt måleri är mest figurativt, men ibland blir jag mer våghalsig och släpper loss mitt inre i 
mina målningar. Min stil kan beskrivas som expressiv och naiv med täckande och ofta starka 
färger. Jag målar det jag älskar och försöker skildra min tid i ögonblicksbilder och delge 
sinnesstämningar. Jag vill att mina målningar ska ge positiv energi och en känsla av att livet 
är härligt, trots att det kanske är både grått och kallt.  Jag målar glädje och livslust och det 
finns alltid människor med i mina verk. Många av mina motiv är hämtade från min närmiljö i 
Stockholm och från mitt sommarställe i det havsnära Haverdal på Västkusten. 

Främst målar jag i akryl och gouache på papper. Utifrån mitt måleri gör jag en hel del 
grafiska tryck i upplaga, brickor, glasunderlägg och vykort. 

Sedan många år bor jag i Bromma tillsammans med min fru Ingela. Mina fem barn är alla 
utflugna och jag har sex barnbarn. 

Mer av min produktion kan ses på www.gallerianders.se och jag har en webbutik:  
www.gallerianders.shop. Min mailadress är: agngabrielsson@gmail.com  
 

Kommande utställningar  
Maison du Patrimoine, Mesquer, Bretagne 4-31 maj 2020 

Annies Gård, Haverdal 15 och 16 juli 2020 
Galleri Bellman, Bellmansgatan 9, Stockholm 28/8 - 3/9 2020 

Galleri Kosmos, Vadstena 31 okt - 29 nov 2020 
 

Genomförda utställningar  
Galleri Svea, Köpmang 4, Gamla Stan, 17–30 jan 2020 

Båtmässan Allt för Sjön, Älvsjö 6–15 mars 2020 
Antikmässan, Älvsjö 13–16 februari 2020 

Liljevalchs Vårsalong med tre verk 2018 och två verk 2019 
Galleri67, Västerlånggatan 67, Stockholm maj 2019, nov 2018 och april 2017 

Galleri Engleson, Gamla stan, Stockholm maj 2018 
Trappan, Vällingby Torg februari 2017 

Alvikstorpet, Bromma, Stockholm mars 2016. 
Konstrundan i Bromma (Nockeby Bageri) 2016, 2017 och 2018 

Slottsbodarna Åkeshov, Bromma december 2014 
Annies Gård, Haverdal, Halland i juli 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

Svartmangatan 21, Gamla stan, Stockholm oktober 2013 


