I utställningen kommer du nära EWK:s originalbilder och kan följa vägen från blyertsskiss till kraftiga linjer med reservoarpennan.

2020-06-16 10:00 CEST

Satirtecknare väljer högaktuella EWKfavoriter
Ewert Karlsson – mer känd som EWK – är en av få satirtecknare vars bilder
har stått emot tidens tand. Satirtecknaren Karin Sunvisson har valt ut 12
EWK-original som är aktuella än idag. Med start 16 juni visas de på Arbetets
museum.

I EWK-museet på Arbetets museum visas regelbundet EWK-bilder i urval av
samtida satirkännare. Denna gång är det 2019 års EWK-pristagare, Karin
Sunvisson, som får välja sina 12 favoriter ur EWKs digra samling
originalbilder som förvaras i museets arkiv.

– EWK är en av få tecknare vars bilder stått emot tidens tand. Satirbild är annars
en färskvara som inte sällan börjar smaka surt efter några decennier. Men EWK:s
bilder har förblivit märkligt aktuella – lika mycket ett bevis på tecknarens
skicklighet som på hur utvecklingen på vissa områden gått kräftgång genom
decennierna, säger Karin Sunvisson.
Bilderna visas under titeln "Tecknare i tiden – 12 EWK-bilder som fortfarande
är aktuella". I utställningen kommer du nära EWK:s originalverk och kan följa
hans väg från skisser i blyerts till slutlig bild dragen med kraftiga linjer med
reservoarpennan.
Karin Sunvisson beskriver EWK:s betydelse för satirgenren:
– Genom sina teckningar fanns [EWK] närvarande i det svenska folkets
medvetande i över ett halvt sekel. Varje större händelse eller politiskt skeende
under denna omvälvande epok fångades av EWK:s penna och gjordes greppbar
för hans publik.
"Tecknare i tiden – 12 EWK-bilder som fortfarande är aktuella" visas på
Arbetets museum 16 juni–11 oktober 2020.
EWK-museet är Arbetets museums arena för satir och politisk
illustrationskonst. Här visas en permanent utställning om en av Sveriges mest
kända politiska tecknare – Ewert Karlsson, mer känd som EWK. På EWKmuseet finns även ett galleri med nära 2000 av EWK:s teckningar. Här visas
också tillfälliga temautställningar samt bilder av andra politiska tecknare.
Läs mer om EWK-museet/Centrum för politisk illustrationskonst
Kontakt
Carina Milde, intendent EWK-museet på Arbetets museum, tel. 073-357 17
15, carina.milde@arbetetsmusem.se
Pressbilder
www.arbetetsmuseum.se/pressbilder

På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi
samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från
vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!
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