
              KRISTINA ABELLI ELANDER
                            Alien  Brain                   
Cornelia Sojdelius Gallery är stolta att presentera Kristina Abelli Elanders första separatutställning 
på galleriet. 

Vernissage 27april 2017 kl 17 - 20. Utställningen pågår till 24 maj. 
Öppettider: ons-fre 12-18 lör-sön 12-16

         ...S.O.S... 2017 63 X 70 cm äggoljetempera på plywood 

”… jag säger att Kristina Abelli Elanders civilisationskritik ingår i en stark feministisk tradition, 
inte minst i Sverige. Fogelstadgruppens samhällskritik, Elin Wägners Väckar-klocka och Karin 
Boyes Kallocain känns klarvaket närvarande… ”
Citatet hämtat ur Ulrika Knutsons katalogtext Prinsessan Panik växer Upp publicerad i konst-
katalogen Prinsessor Utan Panik 2007

Kristina Abelli Elander: Född 1952 i Stockholm där hon lever och arbetar. Uppväxt i Sverige 
och Danmark.
KAE har varit verksam som konstnär sen 1975. Har bakgrund som kostymör, dekormålare och 
scenograf inom film och teater och har arbetat med bl a Carl-Johan De Geer & Håkan Alexan-
dersson, Galeasen och Stockholms Stadsteater. Arbetat som illustratör under 80-90 talet åt bl 
a DN. Senare som adjunkt och konstnärlig ledare på Institutionen Konst, Konstfack under åren 
1995-2006. Gästprofessor på Kungliga Konsthögskolan under åren 2007-2011. Har även ar-
betat som konsult på Statens Konstråd åren 1998-2000.



 

      ...Double Scull... 2017  180 X 122 cm äggoljetempera och olja  på plywood 

”… när jag arbetar i ateljèn eller hemma så är jag i dialog med andra konstverk… böcker 
jag läst… musik och texter jag lyssnar på… som ger upphov till nya aningar och bilder hos 
mig… arbeten som på något vis påverkar mig… som jag går igång på… som ung gick jag 
jämt på Filmklubben… jag var storkonsument av film då… där hittade jag andra männis-
kors gestaltning av tillvaron… det var ett sätt att förstå mig själv… och i bästa fall andra… 
att hitta språket... olika uttrycksmedel… att kunna formulera mig … jag var mycket arg… 
men förstummad...  jag letar fortfarande… blir aldrig färdig… tiden räcker inte till… att 
vara igång… i färd med något… något jag försöker få tag på… det är den stora lyckan...  
BIG LOVE ”… 

Kristina Abelli Elander 18.12.2016 Tallkrogen Enskede



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 galleriets utställningsprogram enligt lustprincipen. Besökaren kan vänta sig 
konst, teknik, ljud och interaktivitet men lika gärna måleri, skulptur och grafik. I utställnin-
garna 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


