
 
HEMMA Stay At Home

EVA KEREK

1/5 – 28/5 2021
 Cornelia Sojdelius Gallery

Cornelia Sojdelius Gallery är stolta att kunna presentera Eva Kereks fjärde utställning på galleriet. 

Sin nya utställning ägnar Eva Kerek helt åt broderi. Alltsedan förra våren 2020 har hon, om inte 

helt i hemlighet, i alla fall lite i skymundan broderat. Först på gamla lakan och andra sänglinnen 

som redan funnits i hemmet. Sedan på lite finare eller i alla fall äldre textilier med både spetsar 

och monogram. Titta bara på det stora verket fyllt med skira blommor och andra växter som nu 

hänger som ett draperi i galleriets inre rum.

Någon antydan om broderierna och vad som varit på gång har det inte synts ett spår av när hon 

lagt upp bilder med sin konst i sociala medier.

När den allra första överraskningen lagt sig står det samtidigt klart att vi fortfarande befinner 

oss i Kereks vadagsnära universum. Bara att någonting är annorlunda, som om vi nu ges möj-

ligheten att se allting på ett nytt sätt.

För visst finns taxen Hasse där, precis som de röda husen, blommorna, den där vasen och det 

där fatet som Eva Kerek prydligt lagt fikabrödet på. Allt det där som tillsammans får mig att 

känna mig inbjuden att ta del av någon av alla berättelser som finns i hennes bildvärld. Visst 

känner man sig lite som en gäst på besök som över en fika eller leverpastejmacka bjudits in för 

att få höra vad som hänt sedan sist. En del är bekant, annat har man glömt sedan sist medan an-

nat har förändrats.

Eva Kerek bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad på Konstfack och Kungliga Konsthögs-

kolan i Stockholm och har sedan examen från Konstfack regelbundet haft egna separatutställ-

ningar samt deltagit i många grupputställningar. Eva Kerek är representerad på bl. a Statens 

Konstråd och Norrköpings och Västerås Konstmuseum.

Vernissage lördagen den 1 maj klockan 12.00 – 18.00

Utställningen pågår till  28 maj 2021  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

Konstnärens hemsida: www.evakerek.se instagram: @evakerekartist



               Röda huset på ängen, 2020, 32,5 x 91,5 cm, broderi på lakansväv 

              
    
              .Är jävligt trött på corona, 2020, 43,5 x 57,5 cm, broderi på lakansväv 

              Hasses leverpastej, 2020, 70 x 76 cm, broderi på lakansväv                   


