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 Cornelia Sojdelius Gallery

Cornelia Sojdelius Gallery är stolta att presentera Björn Kjelltofts andra separatutställning på galleriet. 

Figurerna. Som Björn har målat. De omger honom när han sover. För han sover i ateljén oftast. Han går inte 

hem även om där väntar bekvämligheter. Han stannar med figurerna och äter. Figurerna pryder sin plats. De 

står i skenet av en målarlampa då dagsljus ej når ner i den fönsterlösa ateljén. De står där med febriga ögon 

i skenet         halvtuggade läppar och slokad nos. Likt myrslokens som man vill räta ut med stoppning. Eller 

inte. När man ser svaghet förälskar man sig. Ingenting bör rättas till. Figurerna övervinner verkligheten de 

hamnat i. Björn hjälper till. En står på en gren i ett anlagt träd. Stadigt och förankrat eller skyggt och gömt. 

Bö, bö ett uppskrämt spöke som vill skrämmas. Figurerna uttrycker det osägbara. De får mig att känna 

gemenskapen av delad skam och ingenting är starkare. Vänta, det ser ut som att en av figurerna har satt på 

sig glaskupor på öronen. Den har redan hört allt eller som Björk, redan sett allt. Eller så vill den bara höra 

det osägbara. Går det?

I’ve seen what I was

And I know what I’ll be

I’ve seen it all

There is no more to see

You haven’t seen elephants

Kings or Peru

I’m happy to say

I had better to do

What about China?

Have you seen the Great Wall?

All walls are great

If the roof doesn’t fall                                                                                                                            

Björns konstnärskap är en strömvirvel som suger i sig andras idéer och tillfälligheter. Ulrica Hydman-Vallien, 

Geishor, Acne, Rolex, Duchamp. Björn hjälper andra att inte dö. Och framtiden att se.

Joanna Rytel / Stockholm 2023 

Vernissage lördagen 28 januari kl 16 – 19

Utställningen pågår till 24 februari 2023. 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, Stockholm

www.corneliasojdeliusgallery.com instagram: @corneliasojdeliusgallery FB:corneliasojdeliusgallery



 

                                                                                         Motionssim för ponnisar, 2023, 33 x 41 cm, olja på duk 

    

      Giraffpenna, 2023, 61 x 50 cm, olja på pannå    

   

                 

                                                                                                                 

     
    
    Utan titel, 2023, 132 x 147 cm, olja på duk


