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Inbjudan till pressfrukost och release av
Anna Camners utställningskatalog
Välkomna till pressfrukost och release av Anna Camners utställningskatalog
I samband med Anna Camners utställning har Galerie Forsblom glädjen
att publicera en katalog med release torsdag 17 oktober, kl. 8.30–9.30 i
konstnärens närvaro
Katalogtexten är skriven av Magnus af Petersens
Form och design av Calle Ljungström
Vi bjuder på frukost, vänligen osa senast den 15 oktober till
anna@galerieforsblom.com
Galerie Forsblom, Karlavägen 9, Stockholm
Tack till CarlsonHägg
-Anna Camner: A Plague I Call a Heartbeat
4 oktober–10 november, 2019
A Plague I Call a Heartbeat är Anna Camners första utställning på Galerie
Forsblom. Det är också hennes första utställning sedan den brett hyllade
presentationen på Färgfabriken då hon tilldelades Becker’s Art Award 2017,
ett viktigt pris som sedan drygt trettio år tilldelats flera svenska konstnärer
som uppnått stort konstnärligt erkännande.

På Galerie Forsblom presenteras nu sexton nya målningar tillsammans med
en katalog som fokuserar på utvalda verk och visar upp den förunderliga
detaljrikedomen och minutiösa precisionen i Anna Camners bildvärld och
måleri. Arbetsprocessen är mycket tidskrävande. Camners måleri har tidigare
skapat associationer till hyperrealism, surrealism, vanitasmotiv av 1600-talets
mästare, starka obehagskänslor och stor sinnlig skönhet. I de nya verken
skärps detta ytterligare samtidigt som helt nya motiv utforskas och riktningar
tas ut.
Katalogen är engelskspråkig, med en introducerande text skriven av Magnus
af Petersens, och är riktad till både svensk och internationell publik som vill
följa eller upptäcka Camners konstnärskap nu och i framtiden. Anna Camner
är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, där hon också är
verksam, och hon har visat internationellt i utställningar i New York och
London, samt nyligen i Mumbai.

För mer information och pressbilder vänligen kontakta:
Ruth Anna Eriksson, Communication & Marketing:
Mob.+46 73 143 92 22
E-mail: anna@galerieforsblom.com
GALERIE FORSBLOM
Karlavägen 9
114 24 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 207 807
www.galerieforsblom.com
Öppettider:
tisdag-fredag 11-18
lördag-söndag 12-16
måndagar stängt

Galerie Forsblom öppnade i Stockholm 2017 och är inriktat på internationell
samtidskonst. Galleriet har en stark nordisk förankring och fokuserar på unga
konstnärskap och på väletablerade internationella, samtida konstnärer.
Galerie Forsblom grundades i Helsingfors 1977 och är ett av de mest
framstående nordiska gallerierna på den internationella konstscenen.
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