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MÅLANDE KONSTNÄRER:
Gamil Gabra
Gamil Gabra var student vid Kairos konstakademi 1959‐64 där han gick ut med högsta betyg.
Han arbetade 1964 ‐71 vid Turistministeriet som konstnärlig dekoratör och arbetade med
layout till egyptiska resemagasin och designade ett flertal affischer, flygblad, broschyrer för
turiständamål. Under åren 1960 ‐ 71 var han dessutom professionell dansare och aktör i den
nationella dansgruppen "Rada‐group".
1971 flyttade Gamil Gabra till Sverige och 1978 blev han svensk medborgare. Sedan han kom
till Sverige har han bl.a. undervisat i oljemålning och akvarell i Uppsala. Läs mer om honom
här: http://www.gamilgabra.com
Gamil´s world of art (fritt översatt)
Jag gör en massa olika saker, men jag målar det som gör mig glad! Och det ser folk med egna
ögon. Jag ägnar mitt liv helhjärtat åt konsten och min konstnärliga utveckling. Jan kan växla
mellan olika tekniker och med avseende på motivet, måste jag känna vilka färger, vilken
teknik och form jag ska använda för att uttrycka mina konstnärliga känslor.
Som professionell konstnär, behärskar jag tekniker som: olja, akvarell och gouache,
blyertsteckning och litografi. Jag tycker om att måla människor. Människor är bästa motivet,
eftersom jag är mest intresserad av sinnesstämningar och karaktärer. Det är förvånansvärt
hur mycket ögat ser och minnet lagrar. En konstnär litar alltid på sin minnesbank när han
utövar sin konst. Men ögat ser inte om det inte tränas. Det är fullt möjligt att titta utan att
se. Man måste se allt genom konstnärens ögon.
Genom årens lopp har jag funnit min stil och mina färger. Jag uttrycker mig genom speciella
kompositioner och ljusspel, och med speciella färgsprakande motiv.

www.ragundakonst.se

J P Osslund, Sollefteå
J. P. Osslund, Sollefteå, är dotterson till den gamle välkände konstnären Helmer Osslund.
Han har målat sedan början på 70‐talet och är självlärd. Han inspireras av sin morfars konst
samt naturen, med älven som ofta återkommande motiv på sina bilder. J.P. är också musiker
och gör bl.a. en del trubadurjobb. Hos oss visar han akryl och oljor, samt spelar och sjunger
visor lördag 27/9.

www.ragundakonst.se

KNIVKONSTNÄRER
Roger Durfors, Krokom
Knivmakare Roger Durfors, Krokom visar några knivar med skaft av mammut, ebenholts och
pärlemor (dolk, kökskniv och fällkniv). Dolken ovan har skaft av mammutbete och är
dekorerad med en 24 karats tvinnad guldtråd. Knivbladet är av damasteel.
Durfors tillverkar och säljer knivar på beställning. Köksknivarna säljs ofta till professionella
kockar.

Thord Landén, Östersund
Guldsmed Thord Landén, Östersund ställer ut världens näst minsta kniv 1996 = 3.06 mm
(Guinnes 2:a) plus elva små knivar och två små kåsor.

www.ragundakonst.se

