
 

 

Välkommen på vernissage. Det nystartade galleriet CG6 presenterar sin 
andra utställning.  
 
EVA KEREK: En dag, en vecka. 
 
Torsdag 23 januari 2014, kl 17-20 
 
Cardellgatan 6, Stockholm 
 
 
En dag, en vecka. 
 
En utställning av Eva Kerek med målningar som visar hennes vardag med 
alla de ting som kan tyckas sakna betydelse men som i Evas blick omvandlas 
till lysande, värdefulla föremål. 
 
Utställningen pågår 23 jan-19 feb. 
 
Öppet ons-fre kl 12-18, lör-sön kl 12-16 
 

 
Sommardusch (2012) 150 X 130 cm. Olja på duk.(För högupplöst se 
www.cg6.se) 
 
Eva Kerek bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad på Konstfack och 
Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. 
Eva Kerek 



 

 

 
Evas Kereks målningar är lika säregna som rättframma berättelser där 
motiven driver in ögat i en lustfylld orientering i intrikata rumsligheter och 
miljöer. Hennes rika färgpalett och perspektiv kan förändras flera gånger i en 
och samma målning där färgytorna, ofta tunna eller transparenta, placeras 
ovanpå varandra. 
 
Eva Kerek har sedan examen från Konstfack haft regelbundet återkommande 
separatutställningar och deltagit i många grupputställningar. Hon är 
representerad på bl. a Statens Konstråd och Norrköpings Konstmuseum. 

”Med skalförskjutningar och förändrade perspektiv skapar Eva Kerek en 
fruktsam osäkerhet över hur vi skall förstå enskildheterna. Här finns ingen stor 
gestik eller avgörande dramatik, men väl ett lyhört sökande efter vardagens 
komik, håvor och melankoli. Det är en värld som det är mycket tacksamt att 
förlora sig i.” 
 
Håkan Nilsson 
(läs hela Håkan Nilssons text på www.cg6.se) 
 

”Koloriten är lika bestämd som linjen. Och säregen. På min vägg hänger en 
målning av ett hus. Ett falurött hus med två fönster och en dörr. Jag har sett 
sådana hus hela mitt liv. Men det här huset är rosa, orange, knallrött. Inte en 
jordfärg i sikte. Ändå vet jag att det är falurött. Dörren gapar som en mun och 
fönstren stirrar på mig. Fyrkantigt och oinställsamt. Det är så enkelt och så 
obegripligt.”                                                                                                    

Astrid Sylwan 

“Eva är kongruent både privat och i arbetet. När hon berättar om sig själv eller 
vad hon gör så förstår man omedelbart att det stämmer. När vi diskuterar 
måleri är det bokstavligt. Outtalat vet vi båda att Eva är en målare utöver det 
vanliga. Hon har fullt gehör. Målar säkert och målinriktat med avundsvärt 
långsamma penseldrag. Med en okomplicerad relation till färgskalan i en 
säker komposition som alltid överraskar.” 

Lukas Göthman 

 

 
Om CG6: Galleriet ägs och drivs av Cornelia Sojdelius. Med sin egen 
konstnärliga bakgrund i gränslandet mellan konst, teknik, musik och 
experimentella uttryck tillåter hon sig att lägga galleriets utställningsprogram 
enligt lustprincipen. Besökaren kan vänta sig konst, teknik, ljud och 
interaktivitet men lika gärna måleri, skulptur och grafik. I utställningarna ingår 
också då och då hennes egen konst tillsammans med verk av konstnärer vars 
arbete hon gillar och känner släktskap med. 
 
 
För pressbilder och mer info om CG6: www.cg6.se 
Kontakt: cornelia.sojdelius@bredband.net  0708-173994 



 

 

 


