Om Anders Gabrielsson
Efter ett långt yrkesliv som ekonom i näringslivet började jag måla hösten 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. Panik uppstod och jag fick viss ångest.
Till min och omgivningens stora förvåning öppnades då ett fönster och jag upptäckte
måleriet. Denna upptäckt gjorde mig helt besatt och sen dess målar och tecknar jag i stort
sett varje dag. Och jag har aldrig mått bättre!
Jag föddes i Västerbotten för 68 år sedan men växte upp i Göteborg. Sedan många år bor jag
i Bromma som jag helt och hållet har tagit till mitt hjärta. Därför är många av mina motiv
hämtade från denna fina trädgårdsstad och förra året fick min målning ”Julmarknad på
Ålstensgatan” pris i tävlingen ”Bromma berättar”. Förutom från Bromma och Stockholm
hämtar jag också mycket inspiration från mitt kära sommarställe i det havsnära Haverdal,
Halland. I mina målningar uttrycker jag min glädje och livslust.
Mitt måleri är mest figurativt, men jag har efterhand blivit mer våghalsig och släppt loss mitt
inre i mina målningar. Främst målar jag i akryl och gouache på duk och papper.
Under de få år som jag har målat har jag hunnit med en del utställningar:
Mina målningar kan du se på www.gallerianders.se.

Kommande utställningar:
Galleri67, Västerlånggatan 67, Stockholm 7 – 21 april 2017
Annies Gård, Haverdal 28–29 juli 2017
Genomförda utställningar:
Svartmangatan 21, Gamla stan, Stockholm 18 - 19 oktober 2013
Annies gård, Haverdal, Halland 23 juli 2014
Slottsbodarna Åkeshov, Bromma 13 - 14 december 2014
Annies gård, Haverdal, Halland 29 - 30 juli 2015
Moodgallerian i Stockholm genom FoKu 21 - 25 oktober 2015
Alvikstorpet, Bromma, Stockholm 12 - 20 mars 2016
Annies Gård, Haverdal 27–28 juli 2016
Konstrundan i Bromma 5–6 november 2016
Trappan annexet, Vällingby city, 13 – 28 februari 2017

