
Bengt Lindström den Fornnordiska Mytologins Mästare

PRESSMEDDELANDE 2018-03-09

Från fjällbyn Storsjö kapell reser vi steg för steg mot världens konstmetropoler 
Vår nästa förhandsvisning av ”Bengt Lindström, den Fornnordiska Mytologins Mästare” blir i Timrå.

Plats: Midlanda Konsthall, Midlanda Flygplats, Timrå
Pressvisning: Onsdag 21 mars 2018 kl. 14        (även annan tid kan bokas in)
Vernissage: Fredag 23 mars 2018 kl. 14 – 18 
Utställning: Lördag 24 mars 2018 kl. 12 – 16 

Söndag 25 mars 2018 kl. 12 – 16 

Bengt Lindström på Midlanda Konsthall i Timrå - ny spännande förhandsvisning 

Den 23 - 25 mars 2018, tio år efter konstnären Bengt Lindströms död, öppnas nu Midlanda Konsthall för en 
magnifik Bengt Lindström-utställning. Arrangörerna av den internationella minnesutställningen ”Bengt 
Lindström, den Fornnordiska Mytologins Mästare” med premiär 2018 har valt Timrå för sin tredje förhands-
visning i Sverige. Varje förhandsvisning har sitt eget tema och är i sig helt unika konstutställningar, ingen den 
andra lik och visar utvalda delar av den stora samlingen.

Ingrid Ronkainen, projektledare Bengt Lindström Art Tour

"Timrå-utställningens tema blir konst i världsklass och visar verk skapade av Bengt Lindström under olika 
perioder i hans liv, från de tidiga skisserna på 1930-talet till de sista verken som gjordes innan han blev sjuk 
2003. Det kommer att bli en riktigt intressant utställning, speciellt med tanke på att många konstverk aldrig har 
varit utställda tidigare."

Curt Aspelin, arrangör av Bengt Lindström Art Tour

"Det är en stor ära för Bengt Lindström Sällskapet att vi nu, tio år efter konstnärens död, får visa delar av den 
stora samlingen på Midlanda Konsthall i Timrå – en av Sveriges konstmetropoler. Det ska bli så roligt att 
återigen få fylla Midlanda Konsthall med Bengt Lindströms stora kraftfulla oljemålningar, gobelänger, akryler, 
skulpturer, många intressanta konstböcker, litografier, etsningar, konstobjekt, konstkort, m.m. I Timrå kommer 
vi dessutom premiärvisa Bengt Lindströms unika takmobil ”Asagudarna dansar” som aldrig visats tidigare. 
Välkommen till Midlanda Konsthall och en spännande konsthelg med mycket färg och mytologiska väsen."

Pressansvariga: Ingrid Ronkainen 070-756 85 65 ingrid@bengt-lindstrom-sallskapet.se 
Curt Aspelin 070-463 77 73 curt@bengt-lindstrom-sallskapet.se 

Mer information: www.bengt-lindstrom-art-tour.se/home-sv
Dokument/bilder: www.bengt-lindstrom-art-tour.se/home-sv
Arrangör: Bengt Lindström Sällskapet i Storsjö kapell
VIP-Inbjudan: www.bengt-lindstrom-art-tour.se/download
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