
 

 

Pressrelease till utställning ”Lost in translation – A visit to Japan”, 17 oktober 2015 

Sveriges mest spridda konstnär i världen,     
ställer ut i Gamla stan.  
 
100 miljoner människor har köpt Unicefs julkort med 
konstnären Barbara Bunkes motiv. Men i Sverige är hon en 
doldis och sparsmakad med utställningar.  

Nu får vi dock tillfälle att möta det magiska uttryck, som fångat 
en hel värld, i den nya utställningen ”Lost in translation – a visit 
to Japan”.  Ett rese-collage från Tokyo där hon ställde ut i våras. 
På ett 60-tal handgjorda japanska visitkort har hon fångat nuet, 
naturen och samtiden i denna världsmetropol.   

Lördagen den 17 oktober 2015 öppnar Barbara Bunke för 
allmänheten ett nytt galleri på Köpmannagatan 22 i Stockholm.  

 
Barbara Bunke uppmärksammas under våren 2015 i Japan genom en separatutställning på Galleri 
Yamanashi i centrala Tokyo. Kvällstid fastnade hon på hotellrummet, eftersom det var svårt att 
navigera sig i en stad där få kan engelska. Istället växte ett 60-tal motiv fram på japanska visitkort. 
Där av titeln på utställningen. Nu bjuder hon oss på resultatet.   

Om Barbara Bunke - Papper i alla dess former är konstnären Barbara Bunkes främsta uttrycksmedel. 
Hon arbetar med 3D-collage, vanliga collage, bokbinderi, kalligrafiska bilder, broderi på papper och 
flera olika blandtekniker. Inspirationen kommer ofta från materialen i sig och färger hon fångar i 
stunden. För henne är hantverket, proportionerna och det gedigna yrkesmässiga kunnandet viktigast. 
Det finns inga filosofiska budskap i motiven, det överlåter hon till betraktaren att läsa in. Barbara 
äger och driver även pappershandelns Studio Barbara Bunke (fd Ljunggrens papper).  

Barbara är förmodligen Sveriges med spridda konstnär internationellt. 1999 började hon skapa 
julkort för Unicef. Hennes motiv slog knock out på hela kortbranschen och blev år efter år bestsellers 
i Unicefs katalog. Det hann bli mellan 65-70 motiv, som såldes i runt 100 miljoner exemplar världen 
över, under de 12 år hon arbetade med dem. Detta inbringade drygt 1 miljard kronor till Unicef. 
 

Se gärna Barbaras underbara uttryck och tidigare verk www.studiobarbarabunke.se/#!galleri/c380 
Presskontakt ewa@wigenheim.se, 070-5238933 
Välkomna! 
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