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Samenvatting De Stockholmse ontwerper en illustrator Karl Grandin vormt al vier jaar
samen met Henok Fentie de 'nomadische’ bierbrouwerij Omnipollo. Het
label staat bekend om zijn exclusieve oplages van handgemaakt bier
dat zij zelf ontwerpen en brouwen. Voor de komende expositie in de
Kuvva Gallery, die geheel in het teken staat van het Omnipollo
universum, heeft Grandin een speciaal fris, paars-roze tarwebier voor
onze gasten gebrouwd.

Details Link to English language version.

Over de expositie

Na de succesvolle opening van "The Omnipollo" is de show van Karl Grandin
tot 3 november te bezichtigen bij Kuvva Gallery, compleet met een enorme,
drie-en-een-halve meter tipi, ontworpen door Grandin zelf. Daarnaast is het
'Omnipollo'-witbier 'Karl-Framboise', dat speciaal gemaakt is voor de expositie,
tevens te koop in Kuvva Gallery! En natuurlijk zijn ook de kunstwerken van
Karl Grandin in de galerie te bezichtigen tot 3 november.

Gebruikmakend van een heldere en grafische esthetiek die een in het oog
springend en kleurrijk geheel vormen, nemen de werken je visueel mee op
een trippende, impressionistische reis naar het Omnipollo universum.

Er zijn zowel kenmerken van klassieke kunstenaar Hieronymus Bosch als
invloeden van huidige punk en skatecultuur te ontdekken in het werk. Al
genietend van het bier van Omnipollo, nodigen ze de toeschouwer uit om zich
op een eigen manier te navigeren in de wereld van Grandin en Fentie.

Over Karl Grandin

Karl Grandin (1976, Stockholm) werkt met een gevarieerd repertoire aan
technieken en disciplines . Zijn illustraties zijn verschenen op boek- en
albumcovers evenals verschillende tijdschriften. Hij is een van de oprichters
van het kledingmerk Cheap Monday, en werkt sinds 2011 aan het Omnipollo
project samen met Henok Fentie. Zijn werk is tentoongesteld in zowel solo-
als groepsexposities.

Gallery 33/Kuvva Gallery

Gallery 33 gaat sinds 18 september verder onder de naam 'Kuvva
Gallery'. Velen van jullie kennen wellicht het platform Kuvva, dat ontworpen is
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door innovatie studio Present Plus. Kuvva heeft als doel de illustratie
community te steunen door hun werk via een online platform aan te bieden.
Gallery 33 heeft veelal dezelfde ambitie, al dan niet offline, en naarmate de
jaren zijn verstreken bleken onze filosofieën steeds meer overeen te komen.

Hoewel onze naam is veranderd, blijven we natuurlijk gewoon gehuisvest in de
oude fabriekshal op het Westergasterrein, Amsterdam. Het gebouw is een
hybride werk- en expositieruimte met zowel de Kuvva Gallery als het Present
Plus kantoor onder zijn dak. Present Plus is een innovatiebedrijf dat zich
specialiseert in films, kunst, technologie en development. Het Present Plus
team heeft onder andere WeTransfer, Kuvva, One Minute Wonders en Artists
& Algorists op de wereld gezet. 

Relevante links Kuvva Gallery website

Gallery website exhibition page
Omnipollo website

Karl Grandin website
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Over Present Plus

Present Plus is an innovations studio with a passion for design, software,
culture, and story-telling. We co-founded, built & designed WeTransfer.
Started Kuvva and believe in wonders. We also enjoy collaborating with
brands, marketing products and celebrate creativity in our Gallery.
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