
HELENA BRUNIUS
SILVER OCH KOL

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

“Galleriet visar Helena Brunius teckningar och skulpturer i små format, som vid första anblicken för 
tankarna till ett kabinett med en samlares urval av naturalia. Stämningen och uttrycket hos skulp-
turerna berör det som sedan tidig ålder format Helena Brunius till den hon är; upptäckandet och 
mötena med andra levande och döda varelser.
Helena växte upp i en konstnärsfamilj där man tillsammans tillbringade mesta tiden möjligt 
utomhus. Hon följde med till skärgårdar sommartid och skogar vintertid.
Sena vinterkvällar tillbringades ofta tillsammans med pappan på en tilldelad arbetsplats i källaren 
på Naturhistoriska Riksmuseet. När Helena skulpterar går hon in i minnenas och förhoppningarnas 
rum; hon gläntar på dörren till en hemlig garderob. Omsorgen om de små skulpturerna blir till ett 
omhändertagande, porträtterande och inte minst en besvärjelse om en fortsättning på livet.
Här ryms en kärlek även till det hemska och fula hon hittar när hon gräver där hon står.”

Roger Metto

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 Konstnär-
shuset i Stockholm.

Vernissage 17 september kl 17 - 20 Utställningen pågår till 14 oktober 2015. 
Öppettider: ons-fre 12-18 lör-sön 12-16.



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


