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Utställningen ”Utan omvägar, forever” samlar de fyra konstnärerna Kristina Abelli Elander, Tova 

Berglund, Eva Kerek och Björn Kjelltoft. De arbetar med olika frågeställningar och i vitt skilda 

material: från tygapplikationer till skulpturer och målningar. Ändå är de påfallande lika. Alla 

kretsar de kring frågor om det vardagliga och samtliga gör det med ett mycket direkt och träf-

fande tilltal.

I Eva Kereks finstämda målningar framträder motiv från den allra närmaste miljön. Hennes motiv 

är vardagliga men hennes proportioner och perspektiv är långt från realistiska. Här leker hon 

med bildkonventioner och skapar dynamiska målningar genom stillsamma motiv. 

Kristina Abelli Elander presenterar en svit textila applikationer/collage med broderade texter, 

sammanfogade av tygstycken som konstnären hämtat från sin samling av tyger från 1970- 

80-talen. Allt presenterat med den underfundiga humor som löper likt en röd tråd genom Kris-

tina Abelli Elanders konstnärskap.

För Tova Berglund är det vardagliga till lika delar hotfullt och gulligt. Hennes målningar och 

skulpturer av unga flickor och gosedjur tangerar alltid det groteska och figurerna kunde lika 

gärna vara från en skräckfilm som från ett flickrum. Här samexisterar det gåtfulla med det bru-

talt vardagliga, det fina och oskuldsfulla med det förstörda. 

Även hos Björn Kjelltoft finns anspelningar på barndomen, om än på ett helt annat vis. Kjelltoft 

målar i en sorts naivistisk stil där barnteckningens spontanitet ligger nära. Men målningarna är 

lika mycket meditationer över det omöjliga i att återkomma till detta tillstånd som ett försök att 

återskapa det. För Björn Kjelltoft råder ingen principiell skillnad mellan det naivistiska och det 

naiva, mellan det poetiska och det barnsliga. 

Fyra konstnärer som utgår från vad som finns omkring dem. Tillsammans formar konstverken ett 

prisma där många av vardagens existentiella frågeställningar möts, bryts och kolliderar. 

Välkomna.

Preview fredagen den 11 november klockan 12.00 - 20.00

Vernissage lördagen den 12 november klockan 12.00 – 18.00

Utställningen pågår till 9 december 2022  Öppettider: ons-fre 12 – 18 lör 12-16

För mer information vänligen kontakta galleriet. 

Ladda ner högupplösta bilder här: https://www.dropbox.com/sh/tvmsir1to57w6f2/AADe_

QGrnx8Tk9Kj3V3jpEwsa?dl=0

cornelia.sojdelius@gmail.com

070-817 39 94

Cardellgatan 6 / Brahegatan

www.corneliasojdeliusgallery.com instagram: @corneliasojdeliusgallery  @artbyevakerek

@tova.be @bjorn_kjelltoft @kristinaabelli



Eva Kerek, Blomman växer intill det röda huset, 76 x 85 cm, olja på duk

Tova Berglund, Love, 2020, 15 x10 x 5 cm, textil, trä, tusch, spik



Björn Kjelltoft, The Pinks, 2022, 130 x 100 cm, olja på duk

Kristina Abelli Elander …?… 2022, 26 x 25 cm, textil, garn, glaspärlor


