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Jag bygger upp konsten matematiskt, liksom i musiken. Jag skapar musik för ögat, med klang och rytm som
grundar sig på färgernas egen mekanik."Konstnären Lars-Gunnar "Nubben" Nordström (1924-2014) hörde till
den nonfigurativa konstens föregångare och var en av de finländska modernister som rönte mest framgångar

internationellt. Nordström arbetade redan tidigt fram ett konstruktivistiskt formspråk, som byggde på
kraftfulla och dynamiska kompositioner av markerade geometriska former och klara färgfält. Nordström var
aktiv inom konstgrafik, måleri och skulptur och bidrog på ett avgörande sätt till den abstrakta konstens

genombrott i Finland på 1950-talet. Hans karriär definierades genom hans rumsuppfattning och önskan att
integrera bildkonst och arkitektur. Nordström var dessutom en passionerad jazzfantast. Boken som ges ut i
anslutning till Lars-Gunnar Nordströms utställning på EMMA - Esbo moderna konstmuseum är den hittills

mest övergripande exposen över Nordströms liv och konstnärskap.
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