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Hur var din första kontakt med konst?
“Jag har alltid älskat teckning, men första gången jag minns
att jag blev helt tagen av en konstnär, då var jag 16 år. Jag
deltog i en kurs i konsthistoria och klassen besökte The
National Gallery i London. Skissen till Leonardo da Vincis
"Madonnan i grottan" fångade mig, detaljerna, det atmosfä-
riska ljuset var så intensivt. Men det jag verkligen förundra-
des över var det faktum att Leonardo och många av de
andra stora mästarna var så skickliga i sitt värv att deras
konst fortfarande beundras över 500 år efter att de skapats”.

Hur började ditt skapande?
“Jag har länge tänkt ägna mig åt min konst, men aldrig rik-
tigt prioriterat det. Det är lätt att tänka att man inte har tid.
2015 läste jag Elon Musk's bok och han inspirerade mig.
Jag tänkte att om han kan sköta Space X, Tesla och Solar
City, så ska jag kunna hitta tid att vara ingenjör, pappa och
konstnär. Jag gjorde i ordning ett utrymme i vardagsrummet
och började med att rita. Bit för bit har jag skaffat färger
och övat upp förmågan så att jag nu målar akryl på canvas”. 

Vad blir du inspirerad av?
“Jag inspireras av att införa 
vilda djur i människors liv 
genom att göra mina favorit-
djur och fåglar till konst. 
Jag vill att djuret ska fylla
den största delen av duken 
och hoppas att när dessa målningar hänger i folks hem ska
de påminna dem om vilken fantastisk planet vi bor på, med
ett sådant otroligt djurliv”. 

Du har precis haft din första utställning, hur var det?
“Min första utställning var väldigt rolig. Jag delade galleriet
i kv Caroli med tre andra talangfulla konstnärer och älskade
att utdela tankar och idéer med dem, och lärde mig mycket.
Men först och främst fick jag tillfälle att diskutera konst
med besökarna. Det är alltid roligt att höra hur folk reagerar
på min konst. Att ställa ut gör att jag vill måla mer. 

En av dagarna i galleriet stod jag och målade i skyltfön-
stret. Det var nog det allra roligaste, eftersom många tog sig
tid att stanna och titta”.

Är det någon konstnär som inspirerar dig?
“Mina två favoritkonstnärer, som målar vilda djur är Alan
M Hunt och Josh Keyes. Jag tycker att Alan M Hunt är i
absolut toppklass, så när jag blir alltför nöjd med en mål-
ning tittar jag på hans konst och inser att jag fortfarande har
långt, långt kvar tills jag uppnår perfektion. Josh Keyes är
en mer samtida målare som målar djur i situationer där de
inte hör hemma, för att få fram sitt budskap”.

Min konsthistoria har nu
börjat i vardagsrummet
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“Vår planet är väl värd att 
skydda, därför donerar jag 

minst tio procent av 
försäljningen av mina verk 

till WWF”. Dave Bull.

“Det var lätt för mig att
bestämma. Jag älskar
djur och jag älskar
konst. Att låta dessa
förenas är en "win-
win"- situation för mig.
Att älska det du målar
är superviktigt, efter

Hur kommer det sig 
att du målar mycket 
vilda djur?

som det ofta är detaljerna som ger målningarna det rätta
uttrycket. Detta tar lång tid, så därför är det viktigt att älska
det man skapar. Jag försöker alltid fånga djurets sinnesstäm-
ning. Jag försöker vara uppmärksam på kroppsspråk och
ansiktsuttryck”.

Vad gör du när du inte målar?
“Jag älskar att vara pappa till mina två barn, Max (5) och
Maya (8). Jag är fotbollstränare till bådas fotbollslag i
Linero IF. Att inspirera barn att delta i lagsporter är mycket
viktigt, tycker jag, så jag försöker göra träning och matcher
så kul som möjligt. När jag får tid över tycker jag om att
spela tennis och att läsa böcker”.

Hemsida:www. davebullwildlifeartist.com 
E-post: dave.bull.wildlife.artist@gmail.com 
Facebook:  Dave Bull Wildlife Artist
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Ibland blir en satsning bara perfekt!
Så blev det med vårt galleri i
Göteborg. Vi blev erbjudna en lämplig
lokal, vi renoverade den och har nu ett
vackert och ändamålsenligt galleri på
bästa läge i Vasastan.  Konstnärer och
Svenska Konstnärsförbundet visar sin
uppskattning genom att boka mycket.
Vill du vara med?
Vi kan erbjuda plats i augusti och
december i år. Till nästa år  finns 
ännu mycket att välja på.

Ännu ett nytt uppskattat och 
välfungerande galleri i vår regi.

Kan ett godsmagasin, modell
1904, vara lämpligt som galleri? 
Ja, verkligen! Därför tog vi från 
årsskiftet över Magasinet i
Falsterbo, byggde om, målade och
kompletterade med kristallkronor
och nya möbler. 
Premiärutställningen blir till Skanör
Falsterbo Konstdagar 25 – 28 maj, 
då vi startar med festlig invigning. 

I mitten på augusti finns 
fortfarande någon period ledig. 

Skanör Falsterbo Konstdagar 25–28
maj, Kristi Himmelfärdshelgen blir,
som vanligt, startskottet för vår som-
marsäsong på Galleri Stallet och
Magasinet i Falsterbo samt Galleri
Engleson och Fiskarstugan i Skanör.
Intresset för att ställa ut hos oss
säsongen 2017 har varit ovanligt stort.
Har du inte hunnit boka? Hör av dig
så ser vi vad vi kan göra!

Galleri Engleson i Göteborg

Galleri Magasinet 
i Falsterbo!

Nu drar vi snart igång 
säsongen i Skanör och
Falsterbo

Nypremiär!

   


