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Vi s lles igen overfor en gådefuld, hypersanselig billedverden i Håkan Nystrøms 
Metafysiske uds lling version 2.0.  

Metafysisk maleri er gådefuldt maleri , hvor Håkan Nyström følger i hælene på den 
italienske maler Giorgio de Chirico tæt fulgt af belgiske René Magri e og spanske 
Salvador Dali og deres surrealis ske værker. Håkan Nyström lfører sine egne 
værker et helt specielt touch, der ikke står lbage for forgængernes billeder. 

Metafysisk, oversanseligt, ikke-begribeligt, men bevægende for beskueren er det 
at konfronteres med Håkan Nystrøms malerier. Man s lles over for en indtrængen-
de s llingtagen l, hvad vi i det hele taget kan absorbere. I vor forjagede d, hvor 
fordybelse og s lhed er blevet noget kostbart, er det en lise at blive præsenteret 
for disse malerier og give sig d l at SE! 

Åbent:  Torsdag/fredag 13 -17, lørdag 10 -14 og e er a ale. 

 Galleri Brænderigården  
Søndergade 41 E • 8700 Horsens • 4013 6886 •  www.gb-h.dk 

Invita on l uds lling med 
 

Håkan Nystrøm 
City of The Mysteries //Metafysisk sam dsmaleri 2.0 

 
Fernisering 

lørdag den 4. oktober 2014 kl. 11.00 - 13.00 
 
 

Ar st Talk kl. 13 for interesserede - se lmelding nedenfor. 
 

Vel mødt! 

Med venlig hilsen 
 

Helle og Jørgen Melstrup 

Uds llingskatalog kan erhverves i galleriet, eller downloades via vores hjemmeside! 
Uds llingen slu er 25. oktober 2014 

E erfølgende vil galleriet -  i samarbejde med Kuns oreningen Brænderi-
gården - invitere l Ar st Talk  fra kl. 13.00 , hvor Håkan Nystrøm fortæller 
om sin metafysiske uds lling. Der bliver serveringer fra JUTA og VINOBLE 
som er sponsorer på arrangementet. 

Kuns oreningens medlemmer og øvrige interesserede er velkomne.  
Tilmelding senest rsd�g d. 30/9. 

Pris for deltagelse i arrangementet:  
Medlemmer af kuns oreningen deltager gra s, gæster betaler 75,- 


