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Medan skådespelaren Eva Röse spelar in tio nya
avsnitt som tv-polisen Maria Wern på Gotland,
visar hennes make, Jacob Felländer, sina fotografier
och collage på Fotogalleriet i Visby.
Två av verken ingår i utställningen NOWNOWNOW
som skildrar ögonblick under olika tidpunkter och
från olika perspektiv. Genom en serie exponeringar
på delvis samma film skapas bilder som rör sig
över tid och rum.

Gammal kamera
Idén kom när han började experimentera med en
gammal kamera, där han bara delvis drog fram
filmen innan han tog nästa foto.
- Det blir som stillbildsfilm. En bild kan vara i två
timmar eller ett helt liv, säger Jacob Felländer.
Senast visades bilderna på Nybrokajen i Stockholm
och på The Maidstone Garden i New York. 
Två verk såldes direkt på vernissagen för 20 000
dollar styck, alltså runt 160 000 kronor.
De stora verken kostar en hel del att producera,
men Jacob Felländer säger att det går bra nu. 
- Det har tagit fart de senaste två, tre åren.
Som ett sätt att ge tillbaka skänker han tio procent
av sin vinst till barnrättsorganisationen UNICEF.
- Jag tycker att barnen ska vara med på den här
värdeökningen, säger han.

Var inte givet
Men att det var konst Jacob Felländer skulle ägna
sig åt var inte givet. Som 18-åring och golfproffs
fick han ett stipendium för att studera i USA.
- Att det skulle bli konst fanns inte på kartan, men
vi fick förtur till kurserna så jag valde bland allt
som var roligt, säger han.
Efter examen i fotografi försörjde han sig som
fotokonstnär i New York i några år, innan han för
sex år sedan återvände till Stockholm. Men USA
präglar både livet och konsten.
- Jag åker till New York säkert en gång i månaden
och jag är fascinerad av USA som företeelse, säger
Jacob Felländer.
Kanske är det inte så konstigt att någon med
utsiktsplats från smältdegeln i väster också blandar
konst och musik. 
- Jag är 66 procent konstnär och 33 procent
musiker, säger Jacob Felländer och ler.

Släppte skiva
För två år sedan släppte han sin första skiva och i
morgon kväll uppträder han med sin gitarr på
Fotogalleriet.
Även om det oftare är en bild än en text eller
melodi som dyker upp i huvudet, så är känslan

Fakta

Jacob FelländerÄr
fotokonstnär och musiker
med utställning på
Fotogalleriet i Visby. 
Gav 2008 ut fotoboken
"Stand still" och släppte
debutskivan "Letters from
the Trenches". 
Är 35 år, gift med
skådespelaren Eva Röse och
har två små söner, tre och
ett år gamla.
Har konsert på Fotogalleriet i
morgon kväll.

Felländers ögonblick säljer i New York
Han är gift med skådespelaren Eva Röse och skulle egentligen ha
blivit golfproffs.
Nu ställer konstnären och musikern Jacob Fällender ut på
Fotogalleriet i Visby.
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densamma, förklarar han. 
Om det blir mest fotografi, collagekonst, eller musik
för Jacob Felländer framöver, återstår att se. 
- Jag får se vart det tar vägen. Det viktiga är att
man förvaltar sin passion, säger Jacob Fällender.

Anna Momcilovic 
anna.momcilovic@gotlandstidningar.se
0498-20 24 32

Gotlands Tidningar
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Fler kultur- & nöjesnyheter

Foto: Leif R Jansson /
SCANPIX

Kulturpris till Mikael Wiehe
 

Mikael Wiehe tilldelas Sydsvenskans kulturpris 2010. Han
får priset för att han "förvaltat och förnyat den svenska
sångskatten och skapat ett pyramidalt livsverk", som
delar av motiveringen lyder.
Prissumman är på 60 000 kronor. (GA)

"Svinalängorna" tungt Noominerad
 

Det kan bli Guldbaggeregn över "Svinalängorna" vid årets gala. Filmen fick åtta
nomineringar.
Bästa film. (GT)

Pink Floyd och EMI har löst tvist
 

Rockbandet Pink Floyd drog sitt skivbolag EMI inför rätta
förra året. Anledningen var att gruppen motsatte sig
EMI:s försök att "lösa upp" album genom att sälja låtar
styckvis. Nu har bandet och skivbolagen löst tvisten och
Pink Floyd har skrivit ett nytt femårskontrakt med EMI,
rapporterar Reuters. (GA) Foto: LEFTERIS PITARAKIS

Musikåret inleds med körkonsert
 

Musikåret i Visby Sankta Maria domkyrka inleds med en konsert på torsdag kväll,
"En stjärna lyser så klar", där körerna Cantus och Locistella bjuder på ett program
präglat av jultiden och Trettondagen.
Körerna leds av Jhenny Jacobsson och Gudrun Wessman. Olle Jonsson medverkar
som sångsolist. (GT)

Många besökte S:ta Maria i december
 

Nära 15 000 besök i domkyrkan under december
Första advent är en populär dag att besöka kyrkan, så även 2010.
- Dock inföll denna dag redan i november 2010, varför det höga besöksantalet i
Visby domkyrka under december 2010 inte har just första advent att tacka, säger
Åsa Höjer, kommunikatör i Visby domkyrkoförsamling.
14 670 personer besökte Visby domkyrka under december 2010. (GA)

Foto: Tommy Söderlund

Traditionell nyårsrevy med
"vardagsveisu" i rapversion
 Finns det någon bra anledning att bege sig till

Klintehamn för att se Gotlandsrevyns trettonde
nyårsrevy på Rondo som har premiär på fredag kväll?
Vi gjorde därför ett besök under måndagens repetition
för att pejla läget och stämning på uppdrag av
tidningens läsare.
(GT)

...där musikåret inleds med körkonsert på
trettondedagen
 

Musikåret i Visby Sankta Maria domkyrka inleds med en körkonsert där körerna
Cantus och Locistella bjuder på ett program präglat av jultiden och trettondagen.
Körerna leds av Jhenny Jacobsson och Gudrun Wessman. Olle Jonsson medverkar
som sångsolist. (GA)
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Claes Holmgren ger orgelkonserter i
Träkumla kyrka
 

Under våren står orgeln i Träkumla kyrka i särskilt fokus.
Det är domkyrkoorganist Claes Holmgren som varje
månad ska spela en orgelkonsert och en orgelmässa.
- Konserterna visar den musikaliska rikedomen som
komponerats för orgelinstrumentet, menar Claes
Holmgren. (GA)

Tid för sagor och vintermys

Upptäckarglädje  Foto: Paula Zielinski
 

Redaktör på hal is:
Det är jag och Bambi

Mer ur Gotland Just Nu:
 Ta med barnen på sagostund.

Berättarglädje på bibblan.
Har monster bland korten

Musik och teater  
Carlitos way hyllar Santana

Fyra musikscener i stan
Teater: Galenskap och ironi
Jazzigt så det förslår

Juligt

Laddat för en ABA-jul
Brandmän i galakostym
Året som gick: en kantbock
Julpyssla på café 
Julkonsert med Barbara

På bio
Vinterns premiärer

Foto: Jenny Nilsson

Trio stämmer upp
inför Aba-jul
 Strax före jul för två år sedan uppstod Aba med

Annelie Roswall, Bittis Jakobsson och Annika Fehling. I
dag är deras julshow lika självklar som gröt på
julafton. Och i årets produktion följer ett band med
gruppen.- Det blir en julig julshow, fast mer musikalisk
och med eld i baken, säger Bittis Jakobsson. 

Foto: Paula Zielinski

Galan med stort hjärta 
 Förra året samlade våra gotländska superhjältar i

SOS Gute in 42 000 kronor till Barncancerfonden under
den gala som anordnades på Wisby Strand. Den 11
december hoppas de kunna bräcka den summan.

När käglorna faller i Stånga
 Stånga socken har

något som de flesta
andra socknar i samma
storlek inte har - en
alldeles egen
bowlinghall.

Stämningen är mysig och uppsluppen,
skratt och småprat blandas med
hejarop och ivriga gester. I kafédelen
sitter några och fikar, tittar på när
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andra spelar. 
Den här torsdagsförmiddagen spelas
det på nästan alla hallens åtta banor

Besökarna kommer framför allt från
södra Gotland och totalt har hallen
ungefär två hundra stammkunder. 

Bowlingglädje.        Foto: Ida Madsen

Fyra scener med musik 
 Det är måndag eftermiddag och ett par hundra

jazzdiggare har samlats på restaurang Hwitstjärna.
Måndagsklubben kallas det, och infaller varannan
måndag. 

Foto: Paula Zielinski

Foto: Ida Madsen

Jazzgänget med rutin 
 En av öns stoltheter, Gotlands jazzband, firar nu 40

år tillsammans. Hemma hos Gösta Lyttkens, bandets
klarinettist, träffar jag de fyra ursprungliga
medlemmarna för ett samtal om musik och tiden som
gått. 

Filmtajm i vinter
 Här är filmpremiärerna som berör Gotland
Persbrandt i Hämnden

5 minuter med Julia Bendelin
Julia Bendelin om årets nyårsrevy
på Rondo i Kliintehamn
 P-avgifter, gotlänningar i TV och

lillkommunen som blev lillregion. När
Gotlandsrevyn gör sin trettonde
nyårsrevy är det som vanligt året som
gick som står i centrum.

Foto: Patrik Annerud

FOTO: Courtesy of Warner
Bros Pictures

Mer än julmat på duken
 I vinter duggar det tätt mellan filmpremiärerna. I alla

fall med gotländska mått mätt då november och
december bjuder på hela fem premiärer.

Filmrecension: Hämnden
 En pappa och en son famlar efter varandra i

tomrummet efter mammans död. En blodig incident i
skolan får pappan att försöka höja förnuftets röst:

FOTO: Nordisk Film

Julpyssel på kafé
 Hyllmeter med garn, tyg, ull och mönster väntar på

att Austre slöjdares flinka händer ska sätta igång och
skapa. 

Foto: Mona Staflin

Carlitos way hyllar Santana
Gitarrvirtuositet i fokus i
Visby

 Den 17 december betyder spelning
för Santana-hyllande Carlitos way, på
Munkkällaren. Mycket slagverk och en
bred blåssektion, utlovar en kväll av de
bästa världar - rockiga toner och
latinska rytmer. 

Picasa 2.7
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FOTO: Barbro Vivien / SvD
/ SCANPIX

Galenskap och ironi
 Galenskapens förförelseOlof Buckard lyfter fram sidor

som handlar om psykiska funktionshinder och beteenden
Han har själv sedan barnsben lidit av tvångstankar,
hypokondri, panikångest och känner starkt av Tourettes
syndrom
Georg Riedel finns också på scenen och kommenterar
det som sägs med sin kontrabas.

Gotland Just nu: Tid för vinterkul

Köttbullen. Grunden för konsten att konståka. Foto: Paula Zielinski
 Åka pulka och bygga snögubbar är fantastiskt roligt. Eller så vintersportar man

utan snö. Häng med till ishallen i Slite!

 Glädjen över att få käglorna att krascha runt i en hög är stor.
Häng med till Stånga - och stammisarna i bowlinghallen.

 Trött på att frysa om fötterna? Gå på bio!
Läs mer ur senaste numret av evenemangstidningen Gotland Just Nu

Har monster bland korten
 Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic the gathering och War

hammer. Det är namn på olika spel och... läs och häpna,
det rör sig inte om datorspel.

FOTO: Paula Zielinski

Julkonsert med
Barbara Hendricks
 Barbara Hendricks bidrag till julstämning och

världsfred kan du njuta av den 18 december på Folkets
bio Roxy i Visby. Hennes konsert 
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