PRESSMEDDELANDE
PATRIK AARNIVAARA
”Generella tolkningar och specifika former”
2 april - 16 maj, 2009
Galleri Charlotte Lund har den stora glädjen att presentera vår första separatutställning med Patrik
Aarnivaara.
Patrik Aarnivaaras skulpturer gestaltar ofta tillkomsten av former och idéer. Hans intresse för modernistisk
och samtida arkitektur uttrycks i modellbyggen av material som plywood, MDF och plast. Där förekommer
även texter och bilder som visualiserar vägen från idéer till konkreta objekt. Modellbyggena kartlägger
delar av konstnärens arbets- och tankeprocess. Texterna han skriver är influerade av skönlitteratur, konstoch arkitekturteori samt filosofi. De behandlar ofta olika tolkningsmöjligheter av formerna han skapat.
I utställningen Generella tolkningar och specifika former visas bland annat verket Synvinklar (2009); en
skulptur bestående av nio triangulära former samt objekt, bilder och en text om tre personer som är oense
om hur man ska tolka ett konstverk. Ett annat verk i utställningen är Arkitekten och konstnären (2008); en
skulptur och en berättelse om en arkitekt och en konstnär som går två olika vägar efter modernismen.
Patrik Aarnivaara förklarar:
”Istället för att upprepa identiska former som i till exempel minimalismen så är det skillnaden som
repeteras i skulpturerna. Den princip som jag använder mig av när jag utformar ett verk är att varje del
ska vara olik den andra och tillsammans bilda en helhet av olikformade delar. Jag är särskilt intresserad av
de frågor som uppstår när varje del måste vara olik de andra. Skulpturerna i utställningen kan ses som
reflektioner kring hur man kan erfara och tolka geometriska former och konstnärliga processer. I min
arbetsprocess tampas jag med att utforma ett verk som inte kompromissar formen för idén eller tvärtom.”
Patrik Aarnivaara, född 1977 i Uppsala, är utbildad på Konsthögskolan i Malmö, Konsthögskolan Valand,
Göteborg och Goldsmith College, London. Konstnären är just nu aktuell i grupputställningen ”Från plats till
plats, del 2” på Skissernas Museum i Lund och har nyligen medverkat i utställningen ”Synrand” på
Landskrona konsthall. År 2008 deltog Patrik Aarnivaara i utställningen ”Tipsa en vän” på Bonniers
konsthall.
Under utställningsperioden anordnar galleriet ett konstnärssamtal med Patrik Aarnivaara och en inbjuden
gäst.
För gruppvisningar av utställningen vänligen kontakta: info@gallericharlottelund.com
Pressbilder finns. Vernissage torsdag 2 april, klockan 17 - 20.
Välkommen.

