JONAS DAHLBERG
THREE ROOMS
Galerie Nordenhake gläds åt att få presentera Jonas Dahlbergs nya videoinstallation
Three Rooms. Det är en 3-kanals monitorinstallation som vardera föreställer ett rum i ett
hem: sovrum, vardagsrum och matsal. Inom loppet av 27 minuter upplöses alla
möbler och föremål som defnierar rummet och kvar blir bara ett ljussatt tomrum.
Dahlberg har hittat ett sätt att utplåna objekt genom en process som är jämn och
långsam och efterliknar därmed ett naturligt organiskt förlopp.
I verket använder Dahlberg återigen arketypiska rum för att ange ett psykologiskt
tillstånd. I takt med att rummens interiörer förfaller bryts betraktarens identifkation
med dem. Till slut antyds betraktarens upplösning.
De tre monitorerna arbetar med en narrativ struktur som ligger närmare arkitektur än
flm och betraktaren rör sig mellan skärmarna som mellan olika rum i en byggnad.
Rum som förblir stumma och undfyr närmare identifering men som tar tiden till sin
spets och låter den tyngas där.
Jonas Dahlberg är född 1970 i Uddevalla. Han har haft fera stora soloutställningar
bland annat på Moderna Museet (2005) och Frac Bourgogne, Dijon Frankrike (2006)
och han har representerat Sverige på den 26:e São Paulobiennalen, deltagit i
Busanbiennalen (2004), den 50:e Venedigbiennalen och Manifesta 4, (2002). Andra
utställningar inkluderar Leeum Samsung Museum of Art, Seoul Korea (2007), Artsonje
Center, Seoul Korea, Taipei Biennial, Taiwan, Calle Alcala 31, Madrid Spanien, Neue
Kunsthalle St. Gallen. St Gallen Schweiz, (solo med Jan Mancuska), Marian Goodman
Gallery Paris, Frankrike, och Bonner Kunstverein. Bonn Tyskland, soloutställning med
Jan Mancuska) (2005).
Utställningsperiod: 4 april – 11 maj, 2008
Öppettider: tisdag – fredag 11.00 – 18.00, lördag – söndag 12.00 – 16.00
Bilder från utställningen fnns efter öppningen tillgängliga på www.nordenhake.com
Var vänlig kontakta galleriet för mer informations samt pressbilder
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