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VÄLKOMMEN!
Europaparlamentets konstsamling består av över
500 målningar, skulpturer och andra moderna
konstverk från EU-länder samt några verk från
länder utanför EU.
Samlingen påbörjades 1980 av parlamentets dåvarande talman Simone
Veil för att främja konst och mångfald. Den ursprungliga tanken var
att samla ihop konstverk från de tio länder som fanns representerade
i parlamentet. Förtur skulle ges åt unga konstnärer som redan
hade uppnått ett visst erkännande och anseende. Sedan dess har
Europaparlamentet byggt ut samlingen genom köp och donationer.
Det har blivit en av de mest omfattande och spännande moderna
konstsamlingarna under de senaste 30 åren.
Fokus ligger på modern konst – inte som konstinriktning utan i
betydelsen att verken tillkommit i vår tid. Modern konst är till sin natur
föränderlig och utmanar uppfattningen om vad som är konst. På senare
år har ironiska, experimentella, kommersiella och konceptuella element
tillkommit. Nya material, medier, aktiviteter, koncept och kitschinslag
har också vidgat definitionen av konstbegreppet.
Samlingen visas upp på allmänna och gemensamma platser i
Europaparlamentets byggnader i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg och
i parlamentets sambandskontor runtom i Europa.
Konstsamlingen speglar några av Europaparlamentets kärnvärden om
att främja kultur, interkulturell dialog och respekt för kulturell mångfald.
Med sina olika konstriktningar, perioder, konstnärer och länder visar
samlingen upp den kulturella rikedomen och mångfalden i Europeiska
unionen. Resultatet blir en fin spegling av EU:s motto ”förenade i
mångfalden” – i konsten såväl som i livet.
Utställningen i plenisalen presenterar konstverk från nuvarande och
tidigare EU-länder. Verken är tematiskt indelade för att göra det lätt att
studera och jämföra kulturrikedomen i Europeiska unionen.
Vi hoppas att du ska tycka om utställningen. Har du frågor? Skriv till oss
på art@ep.europa.eu

UTSTÄLLNINGSKARTA
1

Olivier STREBELLE

Sammanflöden (Confluences)

2

Imi KNOEBEL

Blå kanapé (Canapé Blau)

3

Peter DOIG

Det smygande huset (Stealth House)

4

ONA B.

Noll utrymme (Zero Space)

5

Michael CRAIG-MARTIN

Mörkgrön målning (Dark Green Painting)

6

Vilmantas MARCINKEVIČIUS Trött man (Tired Man)

7

Viorel MARGINEAN

Rytmiskt landskap (Paysage rythmé)

8

Erik ŠILLE

Sakta förstör jag ditt hem
(Slowly I damage your home)

9

Petr MALINA

Stuga vid sjö I (Chata u jezera I)

10

Lucien WERCOLLIER

Den genomborrade (La transpercée)

11

Włodzimierz PAWLAK

Skyddshandske (Rękawica ochronna)

12

Ger SWEENEY

In i vinden (Into the wind)

13

Vítor POMAR

Utan titel (Sem titulo)

14

Brigitte KOWANZ

Lysande ljus (Leuchten Leuchten)

15

Rea AFANDITOU

Här är jag (Eίμαι εδώ)

16

Arjan PREGL

Natur (Narava)

17

Marlene DUMAS

Be för mig (Bid voor mij)

18

Madeleine GERA

Porträtt av Alexi med ett glas (Ritratt ta ‘Alexi b’tazza)

19

Valerio ADAMI

Karaktär (Personaggio)

20

Andrey DANIEL

Europas havskuster eller Marco Polo möter Erasmus
(Бреговете на Европа или Марко Поло и Еразъм)

21

Maria BLOMBÄRG

Hjälte

22

Yannis GAITIS

Paraden (Η παρέλαση)

23

Boris BUĆAN

Diptyk: 1. Frusen fågel, 2. Marknad och duvor
(Diptih: 1. Smrznuta ptica, 2. Tržnica i golubovi)

24

Jörg IMMENDORFF

Rösta! (Wähle!)

25

Margrethe AGGER

Två gäss (To gæs)

26

Péter SZARKA

Hemligt sällskap (Titkos társaság)

27

Eeva-Liisa ISOMAA

Världens födelse (Maailman synty)

28

Dominique SOSOLIC

Minnet av tiden (La mémoire du temps)

29

Vineta KAULAČA

Visuellt minne (Visual Memory)

30

Jaan ELKEN

Knock, knock, knocking on Heaven’s Door

31

Antoni CLAVÉ

New York II

31
30

RE
PLENISALENS ÅHÖRARLÄKTA

27
29

2

28
26

25

3

24
20 21 22
19

23

1
18
17

4

5
16
LIFT

15

14

6

7

8

9

LIFT

10

13
12
11

MITTRAPPAN
OCH
BALKONGEN
Modern konst rymmer många former,
stilar och storlekar.

1

Olivier STREBELLE
(1927–2017)

”När jag såg trappan föreställde jag mig en annan
i mitten.”

Sammanflöden
(Confluences)

Olivier Strebelles specialitet var stora, monumentala
skulpturer. Det var främst hans kreativa process och
materialval som gav verken deras slutliga form.
Han skapade ofta skulpturer som formades efter
arkitekturen i byggnader och ytor i stadsmiljön. Den linjära
och gracila utformningen leker med ögonens rörelser när
betraktarens ögon vandrar över hans verk.

1992
Polerat rostfritt stål
12 x 7 m
Belgien

2

Imi KNOEBEL
(född 1940)
Blå kanapé
(Canapé Blau)

1989
Olja på trä
140 x 220 cm
Tyskland

”Yves Klein målade sina dukar blå, Lucio Fontana skar upp
sina. Vad finns kvar? Om du vill göra någonting, överleva,
måste du komma på något minst lika radikalt.”
Knoebel är känd för sina minimalistiska, abstrakta
målningar och skulpturer. ”Messerschnitt” eller ”knivhugg”
är en återkommande teknik som han använder
tillsammans med grundfärgerna röd, gul och blå. Under
1987–1991 skapade Knoebel kanapéserien. Han tog till sig
samtidens industriella utveckling och började använda en
rostskyddsfärg som brukar finnas i stålkonstruktioner. Den
kom att inspirera en hel uppsättning verk: ”Mennigebilder”.
Liknande industrimaterial användes i kanapéserien, där Blå
kanapé är ett fint exempel.

3

Peter DOIG
(född 1959)

”Jag har alltid velat skapa målningar som berättar en
historia och sätter fantasin i rörelse.”

Det smygande huset
(Stealth House)

Peter Doigs verk är inspirerade av foto och film
och bygger aldrig på verkligheten eller verkliga
upplevelser. Hans bildspråk känns lätt igen och
bygger ofta på hans egna minnen. Hans målningar
är stilleben av en verklighet som förflyttats
till en sagolik, avlägsen och förvirrande värld
med återspeglingar.

1992
Olja på duk
199 x 250 cm
Storbritannien
© Sabam Belgien 2018

4

ONA B.
(född 1957)
Noll utrymme
(Zero Space)
1997
Olja på duk
200 x 180 cm
Österrike

”Den röda färgen gav mig en så härlig känsla ... en
känsla av hemma i min målning. Det är kraft och
energi och glädje. Som sol och blod ... på ett positivt
sätt. Jag kände mig aggressiv med den färgen.”
Kvinnlighet och sinnlighet är ord man kommer att
tänka på genom den röda färgens centrala betydelse
i ONA B:s verk. För henne är rött bara förknippat med
positiva saker, som motivation, styrka, glädje och
välbefinnande. Hon arbetar med flera olika medier,
som målningar, installationer, performance, fotografi
och musik.
ONA B. är intresserad av transcendens, som
metakommunikation, meditation, drömmar och zen,
men tar också upp samhällspolitiska frågor. Rädslan
för det okända och längtan efter oändlighet är
hennes drivkrafter.

5

Michael
CRAIG-MARTIN
(född 1941)
Mörkgrön målning
(Dark Green Painting)
1991
Akryl och gesso på duk
213,5 x 213,5 cm
Storbritannien
© Sabam Belgien 2018

”Vi letar ofta efter det speciella i speciella föremål
eller speciella händelser, men om vi bara förstod att
värdesätta det vardagliga skulle vi komma närmare
livets kärna.”
På 1990-talet skiftade Michael Craig-Martin fokus
och övergick till måleri med djärvt utformade motiv
och starka, livliga färgscheman. Konstnären skapar
situationer där betraktarens fördomar i förhållande
till den abstrakta eller figurativa ytan hela tiden
omformas eller omvänds. 1991 skapade han en serie
målningar som utgick från rutmönster, t.ex. Mörkgrön
målning – den rutmönstrade ytan är en figur med
botten och djup.

6

Vilmantas
MARCINKEVIČIUS
(född 1969)
Trött man
(Tired Man)
1998
Akryl och olja på duk
174 x 209 cm
Litauen

”De starka och ibland kontrasterande färgerna i mina
målningar är till stor del en återspegling av världen i dag.
Jag använder en udda och icke-traditionell färgharmoni –
färger som vågar tala ett klart och tydligt språk.”
Vilmantas Marcinkevičius är en av de mest framstående
personerna inom den moderna expressionismen i Litauen.
Han undersöker jaget genom alla nutidens vägar till
identitet och identifiering. Människofiguren, som han
avbildar på ett spontant och fritt sätt, utgör kärnan i
hans konstnärliga produktion. Genom detta beprövade
motiv lyfter konstnären ibland obekväma frågor om det
förflutna och nutiden, om individen och det samhälle
han (inte) passar in i eller om politiska och ekonomiska
perspektiv och hur de påverkar individens historia.

7

Viorel MARGINEAN
(född 1933)

” ... jag har alltid sett världen uppifrån, vidsynt
med överblick.”

Rytmiskt landskap
(Paysage rythmé)

Marginean betraktar naturen och dess förändringar
in i minsta detalj och väver samman delar från
den i storskaliga verk. Han för över landskap till
stiliserade och dynamiska arrangemang och skapar
egna fantasivisioner. Hans verk har sina rötter i
hans barndomslandskap i Transsylvanien.

2002
Akryl på duk
200 x 350 cm
Rumänien

8

Erik ŠILLE
(född 1978)

”Kan vi hjärntvätta oss så att våra huvuden
blir rena?”

Sakta förstör jag ditt hem
(Slowly I damage
your home)

Erik Šille använder bildspråket i elektroniska
medier och konsumtionskulturen för sitt
paradoxfyllda berättande. I en surrealistisk, eller till
och med utopisk, fantasivärld konfronteras vi med
realistiska samtidsfrågor som vi inte kan komma
undan. Han kontrasterar söta, leksaksliknande
figurer med brutala, råa situationer. Med en nästan
infantil naivitet skildrar han att ett hem bränns upp
genom en grym, destruktiv och, som verkets namn
antyder, beräknande handling.

2008

Olja på duk
220 x 180 cm
Slovakien

9

Petr MALINA
(född 1976)
Stuga vid sjö I
(Chata u jezera I)
2005
Olja på duk
45 x 60 cm
Tjeckien

”En långsam nedsänkning i ämnet.”
Petr Malina ympar in i en känsla av idealism i
sin konstproduktion som yttrar sig i både hans
ämnesval och estetik. Det skänker hans målningar
en aura av fridfull enkelhet som på ett märkligt
sätt förutsåg, och nu speglar, vår idealiserade
dokumentation av vardagslivet via sociala medier.
De alldagliga men samtidigt outplånligt grafiska
och polerade målningarna fungerar som en
resedagbok om den fullkomliga händelselösheten,
det teatraliskt vardagliga, den koreograferade
slumpen. Malinas både tidsspecifika och tidlösa
konst säljer in en idyllisk slentrian som vi kan
relatera till.

ABSTRAKT
KONTRA
FIGURATIV KONST
Kontrasterna i det konstnärliga
uttrycket – ömsom reducerat till sina
mest grundläggande beståndsdelar,
ömsom representerat av symboler och
igenkännbara föremål – illustrerar
mångfalden i den moderna konsten.

10

Lucien WERCOLLIER
(1908–2002)

”Rena volymer och en mycket tydlig ordning var
viktigast för mig.”

Den genomborrade
(La transpercée)

Lucien Wercolliers skulpturer inspirerades först
av Mallol, Brancusi och Arp, men följde senare
ett mer abstrakt formspråk som framhöll de rena
skulpturelementen. Han använde material som
sten, alabaster, marmor, glas och främst brons
för att hitta stiliserade, organiska former med ett
subtilt samspel mellan ljus och skugga. Hans verk
är något förfinade och mycket harmoniska, där
kurvor tydligt föredras framför raka linjer.

1959
Patinerad brons
64 x 50 x 45 cm
Luxemburg
© Sabam Belgien 2018

11

Włodzimierz PAWLAK
(född 1957)
Skyddshandske
(Rękawica ochronna)

1987
Olja på duk
130 x 150 cm
Polen

”Allt eftersom rör jag mig från den traditionella
typen av målning. Jag är inte intresserad av det
dekorativa, utan jag målar anspråkslöst och så
enkelt som möjligt.”
Som medlem i konstgruppen ”Gruppa” var
Włodzimierz Pawlak en del av den oberoende
konströrelsen på 1980-talet. Han är konstnär,
performanceartist, poet och utbildare, och hans
konst utgår alltid från teoretiska idéer. Hans
verk kan vara symboliska transformationer eller
konkreta metaforer som speglar och kommenterar
undantagstillståndets sociala och politiska
situation, men även samtidsfrågor. Humor och ironi
ingår i hans visuella uttryck.

12

Ger SWEENEY
(född 1959)
In i vinden
(Into the wind)
1994
Akryl på duk
153 x 138 cm
Irland

”Dessa grundläggande linjära rytmer, färger, gester och scener
och en övergripande känsla av rörelse förenas när jag närmar
mig ytan som den är – en platt eller ytlig skådeplats för visuell
aktivitet – på vilken jag använder strategier för färg och
komposition.”
Ger Sweeneys förhållande till landskapet har utvecklats
längs känslans och minnets stig. När övergången från
fotorealism till abstrakt realism var klar började Sweeney
arbeta enbart utifrån minnet, utifrån en bearbetad känsla
eller ett intryck som förs över i abstrakt form. Det är svårt att
exakt identifiera vad ”In i vinden” refererar till, men det hör
inte hit. Kompositionen, som främst bestäms av de oskarpa
penseldragen, skapar en förvriden uppfattning av rummet.
Det är som att de avbildade föremålens fysiska integritet
är så instabil att konstnären bara lyckats fånga en suddig
ögonblicksbild av ett kemiskt upplösningstillstånd. Ungefär
som minnet, som han också använder för att skapa sina
finstämda och förunderliga målningar.

13

Vítor POMAR
(född 1949)

”Ibland finns det inget annat att göra och ingenstans att åka,
och då vill jag göra något – så jag målar.”

Utan titel
(Sem titulo)

Innan Vitor Pomar började använda färger dominerades
hans tidiga verk av en svartvit palett. Han inspireras av
zenbuddhismen och följer en expressionistisk abstrakt stil,
och tror starkt på att den kreativa processen är djupt rotad
i människans psyke. Pomar kombinerar spiritualitet och
använder flera olika konsttekniker – han målar, ritar, filmar,
fotar och skulpterar.

1983
Akryl på duk
193 x 195 cm
Portugal
© Sabam Belgien 2018

17

Marlene DUMAS
(född 1953)
Be för mig
(Bid voor mij)
2004
Vattenfärg på papper
(sex stycken)
130 x 73 cm
Nederländerna

”Modern konst är till sin natur otraditionell. Den
försöker snarare utveckla vår syn på vad som är
traditionellt och normalt. Konsten finns här för att
hjälpa oss att se mer och inte mindre.”
Marlene Dumas figurativa verk är inspirerade av
fotografier, urklipp ur tidningar och tidskrifter och
personliga minnen. Hennes särskilda tekniker, där
hon använder olja på duk eller bläck och vattenfärg
på papper, ger hennes typiska bleka figurer
förvrängda och plågade drag. Hennes återkommande
teman är ras, erotik och pornografi, våld och ömhet,
skuld och oskuld. Hennes psykologiskt laddade
bilder visar upp en störande intimitet som skapar
intensiva spänningar och konfronterar betraktaren
med dennes egna förutfattade meningar och rädslor.
Marlene Dumas anses vara en av de mest erkända
konstnärerna i dag, och hennes verk är fulla av liv i all
sin komplexitet.

LJUS I KONSTEN
Med hjälp av den tekniska utvecklingen
kan den moderna konsten leka med
ljuset på olika sätt – med genomskinligt
material, skarpa färger eller som en
ljuskälla i sig.

14

Brigitte KOWANZ
(född 1957)
Lysande ljus
(Leuchten Leuchten)
1997
Akryl, stål, trä och lysrör
120 x 180 x 19 cm
Österrike

”Ljus är det du ser.”
Kowanz verk tar sig uttryck i konstruerade ytor och
rumsliga samspel. Hon strukturerar sina objekt och
installationer med precision, där det inre och det
yttre tycks genomsyra varandra. Ljus, språk och
speglar flätas samman och det obegränsade och
flytande sätt som vi uppfattar dem på är poetiskt
laddat och ger oss nya perspektiv.

15

Rea AFANDITOU
(född 1960)

Denna målning skapades för utställningen I am
here, som hölls på Gallery Argo i Nicosia 2005.

Jag är här
(Eίμαι εδώ)

Den cypriotiska konstnären Rea Afanditous verk
Jag är här är en skildring av vad som skulle kunna
tolkas som de dominerande sinnesintrycken av
ön. Färgernas värme och stenens hetta tycks
kontrastera mot omgivningarnas uppfriskande
grönska, som ofta blir en välkommen tillflyktsort.
Målningen är som ett vykort för sinnena eller en
helhet av olika element.

2005
Akryl på plexiglas
100 x 86 x 9 cm
Cypern

16

Arjan PREGL
(född 1973)
Natur
(Narava)
2004
Olja på duk
131 x 111 cm
Slovenien
© Sabam Belgien 2018

”Jag är som nöjdast när mina verk kombinerar
tre nyckelelement samtidigt: en koppling till
konsthistorien, humor och politiskt engagemang.”
Det är främst i tematiska cykler som Arjan Pregl
funderar över sin roll i samhället: Han betraktar och
drar kopplingar till sin omgivning på ett kritiskt
sätt och tolkar detta i sina verk. Han refererar
till historiska konststilar och försöker hitta en
humoristisk vinkling. De realistiska inslagen i
hans målningar blir stiliserade naturfenomen som
reducerats till sina grundläggande formella drag
med hjälp av datorprogram.

PORTRÄTT
Porträtt berättar historier om människor
och deras roll i samhället: individ, hjälte
eller anonym figur?

18

Madeleine GERA
(född 1960)
Porträtt av Alexi med
ett glas
(Ritratt ta ‘Alexi
b’tazza)
2001
Olja på duk
89 x 79 cm
Malta

”Att bli konstnär är en helt annan sak och oändligt
mycket mer subtilt än att lära sig att måla på
akademisk väg.”
Detta porträtt visar på konstnärens oerhört stora
intresse för de gamla mästarnas målningar.
Hon följer klart och tydligt en porträttstil i den
naturalistiska traditionen som inspirerats av hennes
studier i Florens. Detta är kanske inte nyskapande,
men hon lyfter fram det som kan saknas i samtida
kost: små detaljer och avancerade måleritekniker.

© Sabam Belgien 2018
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Valerio ADAMI
(född 1935)
Karaktär
(Personaggio)
1983
Akryl på trä
74,5 x 56,5 cm
Italien

”När man ritar naturen förändras sakerna, ”figuren”,
det som ritas av på teckningen, och vår uppfattning
blir motivet. Det är kanske detta som lockar
med KONSTEN.”
Valerio Adami är kopplad till den italienska
popkonströrelsen. Hans objekt är fragmenterade,
fyllda med ljusa diffusa färger, platta utan
perspektiv, omgärdade av svarta konturer,
som tillsammans skapar en avlägsen värld
som påminner om kommersiella bilder. Detta
stiliserade och symboliska bildspråk uttrycker hans
politiska intresse och sätter fokus på vårt moderna
västerländska samhälle.

20

Andrey DANIEL
(född 1952)
Europas havskuster eller
Marco Polo möter Erasmus
(Бреговете на Европа или
Марко Поло и Еразъм)
2004
Olja på duk
140 x 140 cm
Bulgarien

”Det är vi som skildrar tidsåldrarna, och om vi inte
kan ändra på saker kan vi åtminstone se dem som
de är.”
Andrey Daniel har sedan länge intresserat sig
för Erasmus och humanismen, som båda är
återkommande teman i hans målningar ”... min
verklighet är full av vittnen, förövare, de som
åtalar och de som försvarar, och framför allt – de
personer som berörs. Genom att måla sanningar,
halvsanningar, lögner, osanna historier, groteska
motiv och glorifierade situationer och människor
dokumenterar man dessutom sin samtid.”

© Sabam Belgien 2018
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Maria BLOMBÄRG
(född 1945)

”När jag arbetar med tyg är färgerna redan
bestämda. Man kan säga att jag målar med textilier.”

Hjälte

Maria Blombärg använder små bitar av textilier
på förritade dukar som pixlar, som tillsammans
skapar en hel bild. Denna teknik begränsar
automatiskt det visuella uttrycket och följer en
mer abstrakt och naiv, enkel stil som påminner om
impressionisternas penseldrag. Det är betraktarens
öga som blandar de fragmenterade tygen till
mönster och former från ett visst avstånd.

1998
Collage av textilier och nålar
108 x 77 cm
Sverige

22

Yannis GAITIS
(1923–1984)
Paraden
(Η παρέλαση)
1983
Olja på trä (relief)
160 x 115 cm
Grekland

”Anthropakia”, dessa människolika, identiska
figurer med uttryckslösa ansikten är Yannis Gaitis
signatur. Han var en av de tidigaste modernistiska
efterkrigskonstnärerna i Grekland, och utgick
från surrealism, kubism och abstrakt konst. De
oräkneliga, identiska små gubbarna dominerade
sedan hans målningar i olika utföranden. De är
hans kommentar om det monotona, isolerade och
sterila liv som skapas av det moderna stadslivet.
Eftersom figurerna saknar individuella drag är de
bara en del av en folkmassa som skapar ett visuellt
mönster som repeteras på en stor bild.

FÅGLAR
Fåglar kopplas ofta samman med frihet,
ett av EU:s grundläggande värden som
Europaparlamentet stöder.

23

Boris BUĆAN
(född 1947)

”Hela mitt liv har jag försökt skapa något nytt och
bra. Du bestämmer om det är viktigt.”

Diptyk: 1. Frusen fågel,
2. Marknad och duvor
(Diptih: 1. Smrznuta ptica;
2. Trznica i golubovi)

Bucans specialitet är affischdesign. Hans stora
”affischtavlor” har en dominerande konstnärlig
karaktär som fångar publikens uppmärksamhet och
tillför nya element till grafisk design. Han skapar
bildkonst för urbana miljöer, i vilken han anspelar
på masskultur, vardagsliv och historiska konststilar.
På 1990-talet började han måla men behöll sin stil
med tydliga inslag av grafisk design.

2013
Akryl på duk
140 x 140 cm vardera
Kroatien
© Sabam Belgien 2018
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Jörg IMMENDORFF
(1945–2007)

”Huruvida konstnärer kan ha en social funktion är en
fråga som förblir obesvarad.”

Rösta!
(Wähle!)

Immendorffs verk kännetecknas av hans
samhällspolitiska kritik, som ofta är kopplad till
hans funderingar över sitt eget liv. I hans serier
Café Deutschland från 1970-talet utforskade han
delningen av Tyskland. Han samarbetade med
den östtyske abstrakte konstnären A.R. Penck.
Immendorff var medlem i ”Neue Wilde”, en tysk
neoexpressionistisk rörelse. Hans figurativa stil har
ofta inslag av symbolism och ironi.

1979
Gouache på papper
28 x 20,5 cm
Tyskland
© Sabam Belgien 2018
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Margrethe AGGER
(född 1943)

”Bildvävare har andra möjligheter än målare. Vi
målar med våra garn.”

Två gäss
(To gæs)

Margrethe Agger hittar sina motiv i naturen. Hon
ritar av himlen, havet, djur, växter och stenar och
förvandlar dem sedan till bildvävar. Hennes ljusa
färger anspelar antingen på det faktiska objektet
eller används som fantasifulla konstnärliga uttryck.
Mexiko och många nordiska länder, bland annat
hennes närliggande landsbygd, har inspirerat
hennes arbete.

1983
Bildvävnad
87 x 68 cm
Danmark

TRYCKKONST
Olika material och processer kan
användas inom tryckkonsten, t.ex.
etsning, litografier, trägravyr och
screentryck. Med digitaliseringen har
fler element tillkommit.
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Péter SZARKA
(född 1964)
Hemligt sällskap
(Titkos társaság)
utgåva 2/3
2007
Durst Lambda-tryck
100 x 150 cm
Ungern

Péter Szarka började sin bana som konststudent.
Han ingick i den progressiva, samtida konstgruppen
Újlak, som var verksam på den post-kommunistiska
konstscenen i Ungern, innan han började arbeta
med digital bildkonst. Genom att använda
3D-designprogram manipulerar han fotografier
digitalt för att skapa drömlika och figurativa
virtuella visioner, samtidigt som han behåller
målarens perspektiv. Trycktekniken Durst Lambda
skapar extremt tydliga och detaljerade tryck.
Utgående från denna nya tekniska utveckling
ställer hans verk frågan hur de tekniska
landvinningarna påverkar vår visuella kultur.
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Eeva-Liisa ISOMAA
(född 1953)

”Jag vill blanda tidslinjer, bryta orsakssamband och
skapa en fantasiplats.”

Världens födelse
(Maailman synty)

Grunden i hennes verk har alltid utgjorts av
landskap, men Isomaa sträcker sig bortom
verkligheten och försöker fånga tankarnas inre i
sina bilder. Hon skapar en något suddig fantasiplats
som betraktaren antingen kan tolka som fridfull
eller farlig. Hon graverar ofta på polymer men
hennes verk trycks i huvudsak på linnepapper som
hon tillverkar själv.

utgåva 7/30
1998
Tryck av polymergravyr
97 x 140 cm
Finland
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Dominique SOSOLIC
(född 1950)

”En liten gravyr kan ta med dig på en
fantastisk resa.”

Minnet av tiden
(La mémoire du temps)

Dominique Sosolic är en passionerad gravör som
främst använder sig av koppar, ett material som
använts av historiska konstnärer som t.ex. Dürer.
Med koppar kan man uppnå ett finkänsligt och
precist resultat, där man med tunna linjer kan
uppnå stor detaljrikedom. Förutom surrealistiska
inslag och poetiska illustrationer är hans verk
figurativa, ofta mystiska, och bromsar upp tiden –
en stor kontrast mot dagens samhälle.

1981
Gravyr
70 x 60 cm
Frankrike

URBANA MILJÖER
Platser som skapats av människan
är platser där vi lever tillsammans.
Konstverk kan visa glimtar ur stadslivet.
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Vineta KAULAČA
(född 1971)
Visuellt minne
(Visual Memory)
2004
Olja på duk
13 x 10,5 cm vardera
(16 delar)
Latvia

”Jag vill undersöka hur vi uppfattar saker och ting,
[...] mitt arbete får sin form genom noggrann
granskning av fotografiska bildmaterial. Varje foto
innehåller information om det förflutna.”
Kaulačas verk utforskar vår medvetenhet om
verkligheten i flera olika målningar som påminner
om fotografiska ögonblicksbilder. De är som
minnen av en upplevd plats vid en viss tidpunkt,
med varierande avstånd och perspektiv, som
försöker fånga rörelser på olika nivåer. Hon
speglar verkligheten i visuella kombinationer och
konfronterar vår uppfattning av tid och rymd.
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Jaan ELKEN
(född 1954)

”Måleri finns överallt, och gränserna mellan
målningar och andra medier håller på att suddas ut.”

Knock, knock, knocking
on Heaven’s Door

Jaan Elken kallar sig själv för ”stilistisk nomad”.
Med sin hyperrealism har han blivit en av de mest
erkända abstrakta konstnärerna i Estland. Som
utbildad arkitekt målar han ofta urbana teman
med en texturell kvalitet som skapas av tjocka lager
färg, med reducerade färgtoner och ofta med inslag
av text. Detta verk ingår i en serie med anknytning
till självbiografiska populärmusikupplevelser. Det
är döpt efter Bob Dylans låt och soundtrack till
filmen Pat Garrett och Billy the Kid från 1973.

2007
Akryl på duk
160 x 200 cm
Estland
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Antoni CLAVÉ
(1913–2005)
New York II
1989
Blandade medier
162 x 130 cm
Spanien
© Sabam Belgien 2018

”Vi är gjorda för att drömma.”
Från en barock, prålig stil gick Antoni Clavé över
till en minimalistisk och slutligen helt abstrakt
estetik. Han arbetade som konstnär, tryckmakare,
skulptör, barnboksillustratör och var känd som
scen- och kostymdesigner. Inspirerad av konstnärer
som Picasso utforskade han potentialen hos collage
genom att experimentera med en mängd olika
material. New York II ingår i en serie om det urbana
livet, som inspirerades av hans besök under 1972
och 1989.
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