Svenska Klubben kompletterar sin konstsamling med ett verk av
Michael Rehnvall.

Svenska Klubben i Paris grundades 1891 och är sedan 85 år belägen på 242 Rue Rivoli, intill Place de la
Concorde med utsikt ut över parken Jardin des Tuileries. Idag har Svenska Klubben en imponerande
konstsamling med verk av bland annat Anders Zorn, Isaac Grünewald, Nils Dardel och Prins Eugen. För
att representera det sista årtiondet har Svenska Klubben nyligen köpt in ett verk av Michael Rehnvall.
Oljemålningen ”Les inséparables”, skapades av konstnären 2018 och är i formatet 65 x 54 cm. Vi ville
höra hur Michael Rehnvall tog emot detta besked.
- Ja jag blev överraskad och naturligtvis väldigt glad! säger konstnären när vi möter honom i
Montmartre. Jag känner mig hedrad!
Han förklarar att för många av utlandssvenskarna i Paris har klubben blivit ett slags andra hem. En
naturlig oas fylld av skön konst och historia och ett stort utbud av kulturella aktiviteter. Här kan man
ses över ett glas vin i Bar Jean Skarstedt, lyssna till ett föredrag eller äta något riktigt gott på klubbens
anrika restaurang. Vi frågar Rehnvall vad konstnärsyrket betyder för honom:

- Att måla är att leva. Det handlar om att precisera sin förmåga att urskilja världen. Att kunna fånga
upp, förvandla och återskapa en specifik upplevelse, en känsla, en rytm och ett konstnärligt språk. Och
att sen få detta att skimra av liv och kraft, att nå fram till betraktaren – det fundamentala mötet.

Stora salongen, Svenska Klubben, Paris.

En målning utgör aldrig en enskild fasett av livet enligt Michael Rehnvall, utan är ett komplett uttryck
av åtskilliga atmosfärer och influenser. En enhet. Ett levande tidsdokument som karakteriseras av sin
komplexitet och sin omedelbara närvaro.
Michael Rehnvall är bosatt i Paris sedan 1987 men verkar även i Sverige där han har en konstnärsateljé
i Västra Bergslagen. I Frankrike fick hans måleri mycket tidigt benämningen Abstraction Narrative.
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