Se alla konstverk i den
numrerade serien av
Viktoria Hallenius på
gotessons.se

“Walking home”

“Sea huts in evening light”

VIKTORIA HALLENIUS
En ung samtida göteborgskolorist! Viktorias konst
uppkommer ur skönhetens starka attraktionskraft, jordens
och naturens skönhet.
Viktoria Hallenius, född 1971 i Göteborg, är uppväxt och
utbildad i England och Skottland. Viktoria studerade bland
annat vid St Andrews University, Master of Art, Scotland
och Chelsea College of Art, London. Viktoria hämtar
många av sina motiv från sina resor runtom i världen.
Hon har rönt stora framgångar med sina utställningar, inte
bara i Sverige, utan även i länder som Italien, Spanien,
Frankrike, England och USA. Viktoria spås av många
bedömare en lysande framtid och förväntas göra avtryck i
konstvärlden.
“Viktoria Hallenius utför målningar med akryl och olja.
Kompositionerna rymmer vida panorama landskap med
djupdimension. Hon insveper dessa syner i slöjor av
dis med figurer nära och fjärran. Hennes målningar är
självständiga och originella. Att hennes verk betydligt
skiljer sig från traditionellt nordiskt landskapsmåleri
förklaras av att hon har sin konstnärsutbildning i England.
Hon arbetar också som tecknare och grafiker. Med lätta
avtryck finner hon ett universum för att återge mänskliga

Du läser om en av sex konstnärer som är utvalda att ingå i Götessons
Nordic Art Signature Series. Verken uppgår i serien till max 100 stycken
per konstverk för ökad exklusivitet och levereras tryckta och inramade
på Götessons ljudabsorberande tavlor. Format är beroende på
konstverkets utformning.

figurer. Hennes grafik ger i lika skala den komposition och
egenhet som i de stora målningarna. I sitt konstnärskap
har hon lyckats finna en formel för återgivande av dess
omgivande verklighet.”
Teddy Brunius, Professor emeritus i konsthistoria,
Köpenhamns Universitet
Ett urval av utställningar
Galleri Långedrag, Palma de Mallorca, Spanien
Galleri Långedrag, Göteborg, Sverige
Winterviken, Stockholm, Sverige
Gallery Fusart, Paris, Frankrike
Art Uncorked, Lennox Gallery, London, Storbrittanien
Art Diana, solo, Helsingfors, Finland
Utbildning
St Andrews University, Master of Art, Scotland
Chelsea College of Art, London
http://viktoriahallenius.com/

