SKF/Showroom på KB
Lilla Matsalen
Från vänster till höger
MonaLisa Brieditis		
Loggbok		
				vaxad tusch på pannå		

6 000 kr

Mia Vendel			
Strada							
				akryl på duk				
11 000 kr

Cecilia Lindborg, Världen är dold, liksom förseglad, utraderad och hemlighetsfull
Tempera/olja på duk, 135x104 cm

Konstmenyn
Cecilia Lindborg visar målningar och akvareller
i Stora Matsalen. I Lilla Matsalen visas ett urval verk

Mia Vendel			
Vinteraning
				akryl på duk				

11 000 kr

Fredrik Lindberg		
Främmande
				olja på pannå			

12 000 kr

Fredrik Lindberg		
Totem
				olja på pannå			

12 000 kr

Lars Wikström 		
Kameleont 36
				träsnitt 1/1				

3 500 kr ink ram

Lars Wikström		
Kameleont 37
				träsnitt 1/1

3 500 kr ink ram

		

Katerina Mistal		
Langjökull
				C-print plexiglas			

12 000 kr

från SKF/Showroom av: MonaLisa Brieditis, Mia Vendel,
Fredrik Lindberg, Lars Wikström och Katerina Mistal
Vernissage måndag 6 mars kl. 17-19
Välkommen!
Utställningen pågår t.o.m. 22 april 2017

SKF/Showroom – Konst på KB
Konstnärshuset ställer regelbundet ut verk av SKF-medlemmar i
den anrika Konstnärsbaren på bottenvåningen av huset.
Information Göran Uby
Telefon:
08-611 72 32
070-581 26 45
E-post: showroom@konstnarshuset.org
Gå gärna in på vår hemsida www.konstnarshuset.org

Cecilia Lindborg
Stora Matsalen

Stora väggen
1.

Världen är dold, liksom förseglad, utraderad och hemlighetsfull
Tempera/olja på duk
24 000 kr

2.

Man vill leva och man har vant sig vid dessa bistra villkor, ett slags anpassning, 		
en förmåga som allt liv som vill fortleva har.
Olja, collage på pannå
24 000 kr

3.

Landskapet, snöklätt i den stränga kylan är overkligt vackert
Olja på duk
24 000 kr

Lilla väggen
Bleknat minne

Akvarell på papper

6 000 kr

Meditation

Akvarell på papper

6 000 kr

Var är vargen?

Akvarell på papper

6 000 kr

Desken
Någonting nytt hade tagit sin början
Tempera/olja/collage på pannå
		

Cecilia Lindborg, Man vill leva och har vant sig vid dessa bistra villkor, en förmåga som allt liv som vill fortleva har.
Olja/collage på pannå, 160×61 cm

Vinter
Snön faller. I snön ser man spår, avtryck av alla djur och människor som rört sig över
marken, i flera lager, händelser som gjort avtryck, en tidsbeskrivning.
Landskapet, snöklätt i den stränga kylan är overkligt vackert. En frusen, obefolkad värld.
Samtidigt känns denna värld spännande, den är dold…liksom förseglad, utraderad och
hemlighetsfull.
Vintern, mörkret och kylan för mig närmare rädslan, osäkerheten, skörheten inuti.
Rädslan för det som är okänt och främmande. Jag måste skydda mig, klä på mig
ordentligt, överleva.
Det är som om det till slut, vid en viss punkt vänder. Som om man till slut vänjer sig vid
eländet, hittar en slags nollpunkt. En vägg, ett motstånd som man antingen får ge upp
inför eller acceptera. Man vill leva och man har vant sig vid dessa bistra villkor, en slags
anpassning, en förmåga som allt liv som vill fortleva har.
Cecilia Lindborg

8 000 kr
Cecilia Lindborg från Lund, född 1959. Är numera bosatt och verksam i Stockholm.
Utbildad på Konstfackskolan, måleri 1995-98. Hon har ställt ut regelbundet i Sverige och
internationellt. Senast på Galleri Argo i Stockholm. Hon är representerad på Universitetssjukhuset i Linköping/Landstinget Östergötland.
För mer information se: www.cecilialindborg.se

