Å lage et pent maleri, er som å spille etter noter.
Men det å skape et mektig og inderlig verk, er som å lage
en stor symfoni som vekker sterke følelser i din sjel.

Maleren
Billy Roy Økland (1969) Hordaland, Norway. Økland vokste opp i bygda Auklandshamn i
Sveio, og viste tidlig gode tegneferdigheter.
Fra barneskolen og oppover ble hver eneste skolebok fylt med skisser og tegninger. Og
som sønn av en sjømann ble motivvalget enkelt, det hele startet med de mange skip som
febrilsk prøvde å skjære seg gjennom det frådende hav. Siden har valg av motiv/budskap
endret seg, men havet er ikke helt glemt.
Da Billy var 8 år gammel, fikk han for første gang prøve oljemaling. Og har siden den gang
arbeidet med blyant, olje og pensel, noen perioder mer intense enn andre..
Økland er stort sett selvlært og er en klassisk figurativ maler som er opptatt av det sanselige
og levende. Han arbeider etter den gammelmesterlige tradisjon. Og streber etter å gi mest
mulig liv og inderlighet inn i hvert enkelt maleri. Det være seg både av historisk og
nåtidens virkelighet. Mye av hans skole har vært mange timer med intense studier i
gallerier, kunstmuseer med de store gamle mestere kombinert med hart arbeid. Og ellers
kontakt med div. figurative malere. Innspirasjonskilder er malere som: Rembrandt, Titian,
Goya, Odd Nerdrum, Anders Zorn, Lars Hertervig, Karl Sundt-Hansen etc. Sommeren
2009 var Økland elev av Odd Nerdrum.
Billy Roy arbeider med: Portrett, figur/mennesket, stilleben (studier av div. objekter), og
landskap.
Det er viktig for han at hvert maleri har sin egen konkrete historie. Målet med hans
malerier er at situasjonen/øyeblikket skal gripe deg, og gi deg en mektig følelse av
tilstedeværelse. Maleriet skal overvelde deg, og gi deg en stor opplevelse.
Maleriet har alltid vært en del av hans liv, men det var først i fra 2003 at malingen ble
fulltidsengasjement. I tillegg til utstillinger, arbeider Økland mye med
bestillingsverk både for næringslivet og private samlere.
www.billyokland.com
E-post: atelier@billyokland.com

