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Souto Blanco 

Aktiv konstnär sedan 60-talet, som arbetat med surrealism, impressionism och kubism. Arbetar och 

utforskar numera Acrylic Pouring. Varit verksam i Spanien, Danmark och Sverige.  Med en 

fascinerande utställning på ForrerydLadan 2019  där Souto visade upp ett antal mycket färgrika 

acryltavlor  där han bränt med gasolbrännare  

Tel 0761 254505  Mail : soutoblanco@telia.com  

Medverkar med installation nummer 28 och redan förra året nr 3 Ormtjusaren och 7 Spansk 

trädmålning 

28 Mitt i Prick 

Med en tydlig inspiration av sin landsman MIRO, är Mitt i Prick en talande titel för spanjoren  och 

åldermannen i Skulpturparken Souto Blanco 87 år. 

4 samlade acrylbilder på något som liknar pricktavlor men med glädjefull färgsättning som 

provocerar budskapet. Ett budskap som visar på att många människor i olika länder är utsatta för ett 

prickskytte. Färgerna i tavlan, röd, gul, blå, grå, svart kan tolkas som olika politiska grupper och 

inriktningar.  

Provocerande också för att budskapet visar  att vapnens förtryck i dagens värld,  inte löser några 

konflikter, är mitt i prick ! 

En kompletterande tavla  ” Vakt” håller ett öga på besökaren- att denne sköter sig. Storebror ser dig, 

som sagt 

Active artist since the 60s, who worked with surrealism, impressionism and cubism. 
Currently working and exploring Acrylic Pouring. Has been active in Spain, Denmark and 
Sweden. With a fascinating exhibition at ForrerydLadan 2019 where Souto showed off a 
number of very colorful acrylics where he burned with gas burners 
Tel 0761 254505 Mail: soutoblanco@telia.com 
 
Participates with installation number 28 and already last year No. 3 Ormtjusaren and 7 
Spanish tree painting 
 

28 Right on target 
With a clear inspiration from his compatriot MIRO, “Mitt i Prick” is a speaking title for the 
Spaniard  Souto Blanco  the 87 years old alderman in Sculpture Park. 
4 collected acrylic pictures on something similar to dots but with joyful color scheme that 
provokes the message. A message that shows that many people in different countries are 
prone to sniper shooting. The colors of the blackboard, red, yellow, blue, gray, black can be 
interpreted as different political groups and orientations. 
Provocative, too, because the message shows that weapons' oppression in today's world, 
not resolving any conflicts, is in the middle of the dot! 
A supplementary whiteboard "Guard" keeps an eye on the visitor - that he behaves well. 
Big brother sees you! 
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