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Cornelia Sojdelius Gallery

Cornelia Sojdelius Gallery är stolta att presentera Björn Kjelltofts första separatutställning på
galleriet.
Det finns både något bekant och främmande i Björns bilder. Jag vet att en del av
det som känns bekant för mig är för honom ännu obekant, men jag är säker på att
han skulle tycka om det. Han talar avslappnat om sina bilder utan att riktigt förklara
dem, bilderna är ett språk för saker han inte vet hur han ska prata om.
Björn beskriver själv sin process som pyssel, eller som att ströva fritt.
Han säger att han inte längre är rädd varken för att göra fint, eller gulligt. Jag tror
på honom och jag är säker på att han inte på något vis blandar ihop detta med att
vara ”duktig”.
Hans applikationer är grova men anslaget mjukt och verken sjunger. De sjunger
ihärdigt, skevt och svävande om resor och transparenta rum. Om
snoppmoln, snus och elefanter på drift. ”Vi ses vid T” lyder refrängen.
I Björns värld är humöret behagligt skiftande, ett högstämt uttryck klistras samman
med det vardagliga. Det finns en tydlig längtan bort, resan är upprepandet och
målet rörligt.
Björn 46 år.
Björn har lärt mig limma,
han är från Göteborg,
är generös och modig.
Björn är inte anställningsbar och kan trolleri.
Han är fåfäng och anti-elitist.
Björn är nyfiken
Göteborg 2020 / Daniel Götesson
Vernissage lördagen 14 november kl 12 – 18
Gallery Weekend 14 & 15 november med utökade öppettider lör 12-18 sön 12-16

Utställningen pågår till 11 december 2020. Ordinare 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
FB: Cornelia Sojdelius Gallery

Blå och röda linjen, 2020, 200 x 150 cm, textilapplikation

Snusmålning II, 2020, 110 x 60 cm, textilapplikation

Uppenbarelse med räkor 2020, 79 x 60 cm, textilapplikation

Bröderna, 2020, 66 x 75 cm, ur kollektionen Japanese Disco Boy

