
 ...DEAR FUTURE GENERATIONS...

KRISTINA ABELLI ELANDER
10/10 – 6/11 2020

 Cornelia Sojdelius Gallery

Cornelia Sojdelius Gallery är stolta att presentera Kristina Abelli Elanders andra separatutställn-

ing på galleriet. 

” Dear Future Generations Please accept our apologies we were rolling drunk on petroleum ”…… 

citat Kurt Vonnegut.

Som ung var just Kurt Vonnegut en av mina favoritförfattare och hans böcker fanns att inhandla 

på Hörnan, en bokhandel i Stockholm, som sålde science  fiction-litteratur och serier som Zap 

Comics, Arcade m.m.. Det var också på bokhandeln Hörnan som jag införskaffade seriealbum 

tecknade och skrivna av Robert Crumb, Aline Kominsky, Diane Noomin m. fl. 

Efter att ha läst dessa alster började jag så småningom förstå mig själv bättre, samt fick insikt i 

vad som var värt att berätta. Bokhandeln Hörnan är sedan lång tid borta. 

Utställningen utgår från science-fictioncitat som jag fastnat för och som alla äger en filosofisk 

aspekt, som egentligen säger mer om den tid vi lever i än om framtiden….

Ugglan, Ekorren, Älgen, Humlan, Husen och Sparven är alla aktörer i de sydda scenerierna, där 

djuren får ge röst och påstå. Loppisfynd och min egen textilsamling har bidragit med materialet 

i applikationerna som visas. 

Aspen, Tenk och Hertz tre nya animationer, utgår alla från Ombudsman, dvs Rasmus Borgströms, 

musik. Rasmus Borgström gav mig förtroendet att bildsätta de tre musikverken, som nu möter 

publiken för första gången. Musik har alltid varit och är en viktig inspirationskälla och fungerar 

som en kanal in i kreativitet för mig.

En av de alter egon som ingår i min verksamhet är Sr. Alien. 

Sr. Alien förekommer i både tecknad form och som del i performance - kollektivet Alice & The 

Aliens, bestående av dansaren Agnes Thorell, musiker och dansare Rasmus Borgström och un-

dertecknad.  Vi jobbar med uttryck som gränsar mellan komik och obehag och denna gång visar 

vi en filmad sekvens. 

Tillbaka till serierna; Albumet Sr. Alien kommer ha sin release på utställningens sista dag. Albu-

met ges ut av konstnären Niklas Wallenborg, som ansvarar för det periodiskt återkommande  

fanzinet ”Sci Fi Is For Real.” 

Finissage !… Var ? … på Cornelia Sojdelius Gallery så klart … den 6 November.

”May The Force Be with You”… Bästa hälsningar Kristina Abelli Elander



Vernissage lördagen 10 oktober klockan 14.00 – 18.00

Utställningen pågår till 6 november 2020. Öppettider: ons-fre 12–18 lör 12-16

För mer information och bilder, vänligen kontakta galleriet

cornelia.sojdelius@gmail.com   070-817 39 94

Cornelia Sojdelius Gallery

Cardellgatan 6 / Brahegatan

www.corneliasojdeliusgallery.com instagram: @corneliasojdeliusgallery  
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