Bo Södervall
Gyllene Hinden 1-27/9 2012
Född i Borås. Uppvuxen i Tidan. Bor sedan 1982 i Skövde.
Flödigt, kontrastrikt och vilt akvarellmåleri där man inte sparar på färgerna, det gillar jag. Gör
också bilder i blandteknik, gouache, acryl, tusch, kol och krita. Naturen är en stor inspirationskälla
till mina fantasilandskap, men det är också väldigt inspirerande att möta människor i dans och fest.
Det sistnämnda resulterar i dans- och festmålningar. Jag ser många “motiv” när jag är ute och
dansar!
Akvarellutbildad i flera omgångar på Gerlesborgsskolan i Bohuslän.
Haft 35 separat- och samlingsutställningar. T.ex. “Strandgalleriet”,
Sigtuna, “Galleri Handkraft”, Trollhättan, “Galleri Stallet”, Arboga,
“Galleri Maj” hos Handelsman Flink på Orust, “Rathckegården”,
Åhus, “Binnebergs Tingshus”, “Töreboda konstförening”, “Galleri
Sienna”, Skövde och “Logården”, Odensåker. – Medverkat i
jurybedömda utställningar som “Vårsalongen” på Bildkällaren,
Falköping och “Skaraborgssalongen” på Skövde konsthall.
För 2012 är inbokat 5 separatutställningar: Tibros konsthall “Ateljé
Blocking” (Tibro konstförening, 22/1-5/2 – passerat) och “Evelinas
Kök”, Simrishamn (april-sept., pågår). – “Lysekils
konsthall” (Lysekils konstförening 16/6-1/7 – passerat). -Nu “Galleri
Gyllene Hinden”, Hindås (1-27/9) och sedan återstår “Galleri
Kvarnen” (Filipstads konstförening) 27/10-18/11.
I nuläget också inbokat två separatutställningar för 2013. Jag ställer
ut hos “Galleri 33! (Vårgårda Konstförening) 2-23/3-13 och
“Dubergska gården” (Motala Konstförenings konsthall) 13-29/9-13.
Tidigare mest sysslat med illustration. Utbildad till illustratör/grafisk
formgivare hos RMI/Berghs i Stockholm. – Medlem i Svenska
Tecknare, Illustratörcentrum och Nordiska Akvarellsällskapet.
Illustrerat i 35 tidningar (Dags- och fackpress. T.ex. SKTF!Tidningen, Byggnadsarbetaren, Skaraborgs Allehanda och Allas),
böcker (T.ex. “Asasagan”, LT:s förlag; Massor av illustr. i “Skara
Historia, del 1!; Dick Harrisons “Krigarnas och helgonens tid”, Prisma och många illustr. i den
stora faktaboken om svensk medeltid, “I Arns fotspår”, Piratförlaget) och åt kommuner och företag
(T.ex. utbildningsmaterial till Svenska Sparbanksföreningen och Volvo).
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