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Solvindar 
Screentryck 383x 532 mm 

Olle Bonnier är född 1925 i Los 
Angeles, USA. 

Studier vid Tekniska Skolan, 
Stockholm 1941-42, Crunewalds 
målarskola, Stockholm 1942-45. 
Viktigare separatutställningar: 
Svensk-Franska Konstgalleriet, 
Stockholm 1957,1959,1961,1963 
och 1966, Sundsvalls konst
museum 1958, Hälsinglands 
konstmuseum 1959, Moderna 
Museet {Minos Palats) 1967, 
Galleri Samlaren, Stockholm 
1975, Calerie Aronowitsch, 
Stockholm 1976 och 1978, Caleria 
Daniel, Mexico City 1978, Calerie 
Bleue, Stockholm 1981,1982, 
1984,1985 och 1988, Thielska 
galleriet, Stockholm 1982, Krog-
noshuset, Lund 1983, Moderna 
Museet 1985, Calerie Astley, 
Uttersberg 1986, Calerie Lilla 
Bleue, Stockholm 1990 och 1993, 
Landskrona museum 1991, Nat
ionalmuseum 1995, Konstakade
mien, Stockholm 1995, Ystads 
konstmuseum 1996, Skissernas 
museum, Lund 1996, Halmstads 
konstmuseum 1999. 
Viktigare samlingsutställningar: 
Unga Tecknare, Nationalmuseum 
1946, Färg och Form, Stockholm 
1947, Réalités Nouvelles, Musée 
de 1'Art Möderne, Paris 1948, 
1949 och 1951, Calerie Blanche, 
Stockholm 1949, Samlaren, 
Stockholm 1951, Göteborgs 
konsthall 1952, Young Swedish 
Art, Smithsonian Institution, 40 
städer i USA 1952-59, Calerie 
Denis René, Paris 1953, Malmö 
konstmuseum 1954, Norrköpings 

konstmuseum 1979, Borgholms 
slottsruin 1984 och 2001, Nord
iskt Konstcentrum, Köpenhamn, 
Oslo, Reykjavik, Stockholm 
och Helsingfors 1998, Lands
krona museum 1991, Liljevalchs 
konsthall (med Handarbetets 
vänner), Stockholm 1991. 

Offentliga arbeten i urval: 
Blåsboskolan, Västerås 1952-58, 
Svenska Bostäders kontorshus, 
Vällingby 1954-55, AstraZeneca, 
Södertälje 1955, Enköpings 
läroverk 1970, Fornbackaskolan, 
Södertälje 1972-73, GIH, 
Stockholm 1979-80, skulpturen 
Canek, Sofiero 1990, Tekniska 
Högskolan, Lund 1983-93, 
skulpturen Roterande membran i 
Katarina Norra skola, Stockholm 
1997, skulpturen Solvindar i 
Rydebäcks station, Helsingborg 
2001. 

Representerad i bl.a. Nation
almuseum, Moderna Museet, 
konstmuseerna i Göteborg, 
Malmö och Norrköping, The 
British Museum, London, samt 
ett flertal andra museer i Europa 
och USA. 

Ljusspel och dekor till baletten 
Spel för 8 (av Karl-Birger Blom
dahl och Birgit Åkesson) 1962. 
Minos Palats, framförd vid invig
ningen av ESRO, Kiruna 1966. 

Publ. bl.a.: »Naturavbildning, 
abstraktion, konkretion«, i 
Prisma nr 2/1948 samt Självljus, 
Norstedts 1995-

I övrigt medverkat i ett flertal 
dagstidningar, konsttidskrifter, 
radio- och teveprogram. 

I 2001 års portfölj från 
Föreningen för Grafisk Konst 
ingår Solvindar, screentryck 
383 x 532 mm. Tryckt av Ingvar 
Landberg, Stockholm. 
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Energi är nyckelordet i Olle Bonniers bild-
skapande. Hans målningar, skulpturer och 
grafiska blad och inte minst de monument
ala verken är urladdningar av konstnärlig 
energi - man hör nästan alltid åskan mullra 
i bakgrunden. Askrymd är också namnet på 
ett av de tidigare verken. 

Spännvidden är stor i Olle Bonniers 
konstnärskap. Han har varit verksam och 
tagit mycket aktiv del i konstlivet i mer än 
ett halvsekel, d.v.s. sedan gränserna öppna
des mot världen efter andra världskriget, de 
första decennierna med en omvälvande ny
orientering i svenskt konstliv. Han har ar
betat i små format och i kolossalt stora, med 
extremt långsmala och långsträckta bilder, 
med förutom de gängse konstnärsmaterial
en också plast, trä, sten, textil och kombin
ationer av dessa. 

Efter en utställning år 1947, Ung konst på 
dåvarande Färg och Form vid Brunkebergs-
torg, utkristalliserades en grupp konstnärer 
som kom att kallas Konkretisterna eller 1947 
års män (Rodhe, Pehrsson, Jones, Lindeli, 
Olofsson och Bonnier). Den sistnämnde 
var yngst, men en artikel han skrev 1949 i 
Prisma om den nya konsten gjorde att man 
uppfattade honom som gruppens ideolog. 

»Allt i kompositionen är relativt, labilt, i 
ständig växling; varje ytdels dynamiska 
kraft är än positiv, än negativ, alltefter ögats 
inställning till de omgivande kraftfälten. 
Bilden är än yta, än rum - mångrum - men 
alla dessa rum är helt och hållet relativa och 
tvingar ögat att vandra vidare, här finns 
ingen fast punkt.« 

Det stränga formspråket och den genom
arbetade kompositionen som präglade Bon
niers tidiga verk finns kvar som en stark 
arkitektonisk stomme i hans fortsatta skap
ande, när han driver upp formen till eruptiva 
flöden eller arbetar med skulpturala former i 
stora rumsliga sammanhang. 

Ständigt öppen för experiment och ut
maningar har Olle Bonnier kommit att ar
beta med yrkesmän inom skilda områden 
och inte minst med andra konstutövare som 
författare, dansare, musiker och tonsättare 
(Bernt Rosengren, Karl-Erik Welin, Karl-
Birger Blomdahl). Där finns i Bonniers pro
duktion arbeten som kan karakteriseras 
som rena musikpartitur. Han har skapat 

märkliga textila skulpturer i samarbete med 
Handarbetets Vänner. Öppenheten i hans 
skapande och generositeten med den egna 
personen har inte minst för unga konst
närer varit mycket inspirerande. 

Olle Bonnier är en kosmopolit. Han född
es i Los Angeles och kom till Sverige som 
ung grabb. Som konstnär har han fascin
erats av främmande kulturer och folk. Sedan 
länge har han en av sina ateljéer i New York 
med dess höga puls och laddade konstliv. En 
annan ligger i Oaxaca i Mexico, där han har 
hittat ett andra hemland, och där han har 
låtit sig påverkas av den bildrika och färg
starka Mayakulturen, vars föreställnings
värld och historia utgör byggstenar i hans 
skapande. Intrycken från olika delar av 
världen assimileras i hans konst och stöps 
i en personlig form. 

Konstfrämjandet startade 1947. Redan 
under dess första tid var Olle Bonnier med i 
utgivningen. 1950 års tema är en grafisk vari
ant på ett då aktuellt motiv där ett rum skap
as av överlappande rektanglar. Under årens 
lopp har grafiken kommit att ta en större an
del i produktionen. Samarbetet under sen
are tid med den skicklige screentryckaren 
Ingvar Landberg har avsatt en rad spännan
de bilder, ibland i mycket stora format. 

Olle Bonnier har 
ett mycket direkt och 
suveränt förhållande 
till tryckmediet, och 
kan tillsammans med 
tryckaren utföra sina 
bilder med stor frihet. 
Det aktuella bladet för 
Föreningen för Graf
isk Konst, Solvindar, är 

just en serigrafi utförd hos Ingvar Landberg. 
Bilden är en utochinvänd version av en 
skulptur som står i Helsingborg. Vi sugs in i 
bilden med våldsam kraft och noterar de 
starka banden av färgat ljus innan vi slungas 
ut till höger av den mörka centrifugalkraft-
en. Åskan mullrar! 

Nils G. Stenqvist 
Konstnär, professor, f.d. föreståndare för 
Konsthögskolans i Stockholm grafikskola. 


