Pressinbjudan – välkommen till Carl Larsson-gården den 11 januari kl. 13.00

Carl Larsson minnesår 2019
Minneskonsert 19 januari och sommarens spännande utställning av Ernst Billgren om ”Den
okände Carl Larsson”
I år 2019 är det 100 år sedan Carl Larsson gick bort. Med Karin vid sin sida skapade han ett
livsverk som fortfarande är modernt och som berikar oss än idag. Carl Larsson var en stark
influenser för sin tid och hans livsverk lever och är aktuellare än någonsin.
Året inleds med en fantastisk minneskonsert lördagen den 19 januari kl. 18.00 i Sundborns
vackra kyrka. En kyrka som betydde mycket för Carl och Karin och där Carls konst finns att se
året om. Dalarnas Landshövding Ylva Thörn inledningstalar och även representanter för släkten
och gården finns på plats. Vi kommer att få njuta av Ylva Ek, sopran och Victor Förström på
piano. Pelle Gustafsson, violin, Taru Kurki, piano samt Elisabeth Stjernberg på cello.
Innan konserten finns möjlighet för en unik visning av Carl och Karins gravkapell och efter
konserten bjuds det på glögg och pepparkakor i församlingshemmets porträttsal. För er som vill
besöka Carl Larsson-gården rekommenderar vi att boka visning.
Vi är oerhört glada och stolta över att kunna berätta att det är Ernst Billgren som skapar årets
sommarutställning i Konsthallen Kvarnen. ”Den okände Carl Larsson”. Vi ser mycket fram mot
samarbetet med Ernst Billgren och utställningen kommer att invigas 24 maj 2019.
”Den okände Carl Larsson”
”Carl Larsson – vår kanske mest folkkäre konstnär som kommit att förknippas med munterhet, familjeidyll
och kakburksdekorationer. Men det är inte hela bilden. Det finns en annan och mer okänd Carl Larsson - en
mångfacetterad person präglad av barndomens brutala fattigdom, förlusten av en familj och en väldig
hunger att nå erkännande som konstnär. Han anammade nya ideal och skapade själv trender, och
hamnade ofta i konflikt med den som inte delade hans åsikt eller som ställt sig i hans väg. Begåvad, men
också besvärlig.
Ernst Billgren betraktar sin konstnärskollega och vet att det inte finns något lättvunnet eller lättsinnigt
ens i ett rart sommarmotiv. Att komma på det som ännu inte finns är en brutal process där varje kunskap
och nyskapelse är oerhört svår att erövra. Den som betraktar ett verk utan att beakta personen bakom
förstår sällan vad hon tittar på.
Utställningen ”Den okände Carl Larsson” ger berättelsen om hela Carl Larsson och vad som faktiskt
krävdes för att skapa en våra största konstnärer."
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Vi är också mycket tacksamma för att Faluns kulturella verksamheter gått samman för att ge fler
nutida perspektiv på Carls konstnärskap med utställningar, workshops konstvisningar, föredrag,
konserter, stadsvandringar, street art, performance art, vandring över berget och mycket mer.
Det händer mycket och alla aktiviteter kommer att finnas på vår hemsida: carllarsson.se, på
Facebook: Carl Larsson-gården och på Instagram: carllarssongarden och även på
falukommun.se.
På fredagens pressrelease träffar ni representanter från Carl Larsson-gården, Falu kommun och
Dalarnas Museum.
Vi bjuder på Karins ”lukulliska supé” – dricka och tilltugg.

Välkomna!
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