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Bengt Lindström Art Tour
Premiär i Chicago den 28 juni 2019

Utställning:
Bengt Lindström, Den Fornnordiska Mytologins Mästare (svenskt namn)
Bengt Lindström, The Master of Ancient Nordic Mythology (internationellt namn)

Plats:
Swedish American Museum
5211 North Clark Street
Chicago, IL 60640 United States
Googlemaps

Pressvisning: 
Onsdag 26 juni 2019 kl. 14
(även annan tid kan bokas in med Curt Aspelin, 070-463 77 73)

Vernissage: 
Fredag den 28 juni 2019 kl. 18

Utställningsperiod: 
29 juni - 22 september 2019

Bengt Lindströms konst, från Storsjö kapell till Chicago 2019
Norrlänningen som bodde i Paris och under sin livstid blev en av Sveriges mest internationellt kända 
konstnär. Idag finns hans konst på en mängd museer runt om i världen. Bengt hade en alldeles 
speciell känsla för färger. Han var en mästare på att skulptera sina färger i tjocka lager på duken och 
skapade därigenom sin egen unika stil och kraftfulla konstverk med inspiration från vår svenska 
natur, fjällfolket och den nordiska mytologin.

Curt Aspelin, arrangör Bengt Lindström Art Tour
"Bengt brukade säga att färgerna i hans konstverk är de som hittas där hemma uppe i Norrland när 
snön är borta. Blått är bergen, rött är höstlandskapet, och grönt och gult är vår och sommar."

Curt Aspelin, arrangör Bengt Lindström Art Tour
"Det är nu en stor ära för mig och Bengt Lindström Sällskapet att vi får visa delar av den stora Bengt 
Lindström samlingen på Svensk Amerikanska Museet     i Chicago. Under åren 1946 – 1947 studerade 
Bengt vid The Art Institute i Chicago. Då målade han bland annat två fantastiska oljemålningar som vi
är extra stolta över att få visa på Svensk Amerikanska Museet."

Bengt Lindström Sällskapet  •  Box 16  •  845 98 Storsjö kapell  •  070-756 85 65
info@bengt-lindstrom-sallskapet.se  •  www.bengt-lindstrom-art-tour.se

http://swedishamericanmuseum.org/2.0/event/exhibit-opening-2/
http://swedishamericanmuseum.org/2.0/event/exhibit-opening-2/
https://www.google.com/maps/place/5211+N+Clark+St,+Chicago,+IL+60640,+USA/@41.9766451,-87.6702037,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x880fd1880a9483fb:0x4cd1958fe8e87a05!8m2!3d41.9766451!4d-87.668015?hl=en


Curt Aspelin, arrangör Bengt Lindström Art Tour
”Vi kommer ställa ut utvalda konstverk i Chicago. Givetvis visas den stora oljemålningen 'Biegga 
Galles, Stormvindens Gud', 2 x 2 meter och den handvävda gobelängen 'Mannen och Katten', 3 x 3 
meter. Golvinstallationen 'Spelemannen och Flickorna på Champs-Elysées’ får världspremiär. Även 
Bengts uppmärksammade takmobil 'Asagudarna dansar' finns med i utställningen som omfattar ett 
trettiotal konstverk skapade mellan 1946 och fram till 2003."

Ingrid Ronkainen, projektledare Bengt Lindström Art Tour
”Det känns helt fantastiskt att utställningen äntligen ska ha premiär i Chicago. Det har varit ett 
otroligt arbete och det har hänt så mycket sedan vi 2017 hade vår första visning och världspremiär
i fjällbyns bygdegård här hemma i Storsjö kapell. Steg för steg kommer nu utställningen visas på 
sju platser i USA och därefter visas den runt om i Europa."

Curt Aspelin, arrangör Bengt Lindström Art Tour
”Varje utställning kommer i sig bli helt unik, ingen blir den andra lik vilket beror på hur stora lokaler 
utställarna har att erbjuda. Parallellt med de internationella utställningarna planerar vi även fler 
utställningar som ska visas på ett antal platser runt om i Sverige.”

Ingrid Ronkainen, projektledare Bengt Lindström Art Tour
”Bengt Lindström Sällskapet, med säte i Storsjö kapell, Bengt Lindströms födelseby i nordvästra
Härjedalen, drivs av ett antal filantroper med Curt Aspelin som ordförande. Bengt Lindström Art
Tour och utställningen 'Bengt Lindström, Den Fornnordiska Mytologins Mästare' är vår hyllning till
en stor konstnär som för alltid kommer leva vidare genom sin konst.”

 

Pressansvarig: Curt Aspelin, 070-463 77 73, curtaspelin@live.se 
Ingrid Ronkainen, 070-756 85 65, ingrid@ronkainen.se

Utställningskatalog: onlineversion, kontakta Ingrid för en tryckt version

Info Bengt Lindström Art Tour: www.bengt-lindstrom-art-tour.se/home-sv
  
Pressmaterial och bilder: www.bengt-lindstrom-art-tour.se/press

Arrangör: Bengt Lindström Sällskapet 

Varmt välkommen!

med vänliga hälsningar
Bengt Lindström Sällskapet
Ingrid Ronkainen
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