VI VILL KOMMA SÅ NÄRA DET GÅR

VI VILL KOMMA SÅ NÄRA DET GÅR är en samlingsutställning med åtta konstnärer
verksamma inom skilda kontexter som fritt tolkar dikotomin mellan avstånd och närhet.
Deltagande konstnärer är Mattias Bäcklin, Ossian Eckerman, Maria Friberg, Ann Frössén,
Jakob Ojanen, Lovisa Ringborg, Marja-leena Sillanpää, Peter Wiklund.
Curators är Ann Frössén & Johan Enocson.
Utställningen hålls efter en tid av stora sociala och kulturella förändringar som också har
medfört nya uttryck, erfarenheter och insikter, i synnerhet kring vår relation till närhet.
Utställningen vill, med konsten som redskap, locka till samtal, komma nära problematik
samt diskutera frågor som annars kan verka svåra att finna svar på.
Utställningens namn "Vi vill komma så nära det går” är också en hänvisning till en låt av
konstnären Carsten Regild och författaren Rolf Börjlind från 80-talet med samma titel.

Vernissage 9 oktober, 12-15. Stallbacken Kultur (Edsvik).
Sophie Allgårdh invigningstalar kl 12:30.
Utställningen pågår till och med 14 november 2021.
Öppettider: lördag-söndag, kl 11-16. Fri entré.

Mer om konstnärerna:

Mattias Bäcklin
f. 1969

Mattias Bäcklins konstnärskap kretsar kring stadier av förfall, tillblivelse och rörelser mot liv eller
död. Han navigerar i en värld av kunskap han har tillskansat sig genom åren som ornitolog
och insektssamlare på hobbynivå. Där skapas en egen slags mytologi som knyter ihop fragment av
natur och civilisation och skapar ett försonande tredje alternativ.
I sitt arbete letar Bäcklin efter fenomen eller företeelser i naturen som har ett allmängiltigt och
poetiskt anslag som utan förmanande väcker intresse. Sedan är uppgiften att genom konsten få det
faktiska skeendet att knyta an till det universella. Det narrativa inslaget i sina teckningar kommer
kommer dels från det självupplevda – som minnen från en barndom, eller som fältanteckningar och
hänvisningar till platser där olika fynd har gjorts – och dels från mytologier, folktro, gamla
framställningsformer, bildspråk som förknippas med både sägner och nedtecknande av historia.

Hemsida: www.mattiasbacklin.se

Ossian Eckerman
f. 1981
Bor och arbetar i Stockholm och Norrland. Utbildad i Frikonst på Konstfack
Eckerman vill skapa bilder som inte har ett tydligt motiv eller någon central ingång
att avläsa. Mönster och former bryts upp och skaver mot sig själv i en
sammanfogad mosaik. Verken är på sätt och vis lika mycket objekt som målningar
och är även ett försök att överbrygga olika hantverk. Ett måleri av textil som liknar
keramik.

Hemsida: www.ossianeckerman.com

Maria Friberg
f. 1966

Maria Friberg är verksam i Stockholm och Berg. Master på Kungliga Konsthögskolan i
Stockholm 1994. Maria Friberg arbetar med fotografi, video och skulptur.
Hon har ställts ut på institutioner såsom Moderna Museet, Kiasma Museum i Finland,
Museum of Fine Arts i Boston, Denver Museum i Colorado samt Hasselbladstiftelsen.
Friberg är också upphovsman till ett stort antal offentliga verk.

Hemsida: www.mariafriberg.com

Ann Frössén
f. 1953

Ann Frössén har oftast hav och vatten som motiv och använder sig av och blandar den
symboliska kraften, verkligheten som hav och vatten innehåller med egen fantasi.
Att frysa tiden, stanna upp hastigheten och komma vatten nära. Utgångspunkten i Frösséns
konst är personliga erfarenheter och allmänmänskliga insikter.
Ann Frössén är verksam i Stockholm och delvis i Paris. Hon ägnar sig nästan uteslutande åt
havet som motiv och verkar i en lång tradition av marinmåleri. Ann Frössén är utbildad på
konstakademien i Warszawa och har studerat flera år i Paris. Det som för Frössén började i
måleri har utvecklat sig till att omfatta även film, foto och digitala collage. Hon har sedan
åttiotalet ställt ut i Sverige och runtom i Europa, inte bara inom konstvärlden utan även på
flertalet sjöfarts- och marinmuséer.

Hemsida: www.annfrossen.se

Jakob Ojanen
f. 1980

Jakob Ojanens verk handlar i hög grad om materialitet – om dess påtaglighet och
dess frånvaro. I sin första separatutställning på Stene Projects har han tagit ett kliv
framåt vad gäller målerisk attityd, men här finns fortfarande en enigmatisk slutenhet
likt den han tidigare visat på olika galleriutställningar.
Leif Mattsson om Jakob Ojanen:
“Föremålens förankring i gatans liv får Ojanens stora målningar att likna affärsfönster

överstrukna med ett tunt heltäckande färglager. Så där som man gör i väntan på nya
ägare. Jag har sett liknande målningar av konstnärerna Bertrand Lavier och
Christopher Wool. Och ännu tidigare av Warhol. Inget konstigt med det, genom att
stryka ut visar Ojanen sin förankring i en tradition.”

Hemsida: jakobojanen.com

Lovisa Ringborg
f. 1979

I Lovisa Ringborgs bildvärld skapas en ögonblicklig uppslukande, suggestiv stämning. Här
vävs den yttre och inre verkligheten tillsammans med det undermedvetna till en fungerande
helhet. Ringborg återkommer ständigt till temat parallella medvetandetillstånd, hur drömmen
öppnar upp för ett annat sätt att se och uppleva omgivningen och den egna kroppen. Med

fotografiet som grund skapar hon måleriska iscensättningar där djup och yta går i
växelverkan.

Hemsida: www.lovisaringborg.se

Marja-leena Sillanpää
f. 1965

Marja-Leena Sillanpää använder sig av olika metoder och tekniker för att samla, organisera
och presentera möjliga perspektiv. Genom att utforska den inneboende historien visas vad
som hände eller borde hända i vår existens, liksom det individuella och kollektiva omedvetna
och undermedvetna.

Hemsida: www.marjaleenasillanpaa.com

Peter Wiklund
f. 1964

Peter Wiklund använder organiska former som ett skriftspråk. Dessa former kultiveras för att
i sin tur ingå i ett bildspråk där olika världar och scener ger sig tillkänna. Tillsammans
kämpar de mot och med varandra för att skapa rationalitet och ordning. Denna dialog tillför
varje motiv sitt eget sammanhang samt sin egen historia. Motivens byggstenar kan själva
också anta nya roller och egenskaper i processen som avkräver ny eftertanke hos betraktaren.

Hemsida: www.peterwiklund.com
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