
HELENA BRUNIUS
HOMEWARD BOUND

Cornelia Sojdelius Gallery är stolta att presentera Helena Brunius andra separatutställning på 
galleriet. 

“Den som söker dragga.
Homeward Bound. Helena Brunius målning som givit utställningen dess namn berättar om den 
längtan och nästan besvärjande övertygelse som länge präglat sjömannens tillvaro. Långt borta, 
men ändå alltid på väg tillbaks...Helena Brunius hemåtvändande är annorlunda än sjömannens. 
Hon är inte borta, på väg hem. Hon letar där hon är, gräver där hon står. Men det betyder inte 
att det finns ett fixerat ”hemma”. Platsen är inte begränsad till en geografisk position. Platsen är 
snarare ett mönster, en rörelse över flera bekanta platser vilka alla är stadda i konstant förvandling 
och som samtidigt (och kanske just därför) alltid förblir de samma. Därför att det ”samma” är inte 
avgränsat och utmätt. Platsen är föränderlig. Den går på djupet. Ett djup som inte ens det överdi-
mensionerade lodet klarar av att mäta. Den som söker dragga, ingen botten når.”

utdrag ur katalogtext av Håkan Nilsson, kritiker och konstvetare

Helena Brunius (född 1966) bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad på Nordiska Konstskolan 
i Finland, Konsthögskolan Valand i Göteborg och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Helena Brunius har tidigare bl a ställt ut i Tyskland, Finland och på Nationalmuseum och Konst-
närshuset i Stockholm.

Vernissage 7 september kl 17 - 20 Utställningen pågår till 4 oktober 2017. 
Öppettider: ons-fre 12-18 lör-sön 12-16.

Homeward Bound, 150 x 200 cm, akryl på duk



Om Cornelia Sojdelius Gallery: Galleriet ägs och drivs av Cornelia Sojdelius. Med sin egen bakgrund 
i gränslandet mellan teknik, konst, musik och experimentella uttryck tillåter hon sig att lägga galleri-
ets utställningsprogram enligt lustprincipen. Besökaren kan vänta sig konst, teknik, ljud och inter-
aktivitet men lika gärna måleri, skulptur och grafik. I utställningarna ingår också då och då hennes 
egen konst tillsammans med verk av konstnärer vars arbete hon känner släktskap med.

För ytterligare information vänligen kontakta galleriet:
cornelia.sojdelius@gmail.com  
0708-173994
www.corneliasojdeliusgallery.com


