
Johan Thurfjell 
Härifrån

I sin utställning på Galerie Nordenhake presenterar Johan Thurfjell en serie nya verk utförda i 
varierade medier där han översätter observationer från den naturliga världen i sin närmiljö till 
poetiska mise-en-scenes. 

Thurfjell använder ofta sina personliga erfarenheter som ett estetiskt redskap i sina precist 
konstruerade verk. Utställningen har sitt ursprung i det nya hemmet och ateljén på 
landsbygden och verken skildrar vardagliga iakttagelser från dess omnejd. 

Genom att måla med lack på papper, vilket tillåter ljusskenet från en glödlampa att lysa 
igenom den målade ytan från baksidan, återskapar Thurfjell det fenomen som uppstår då 
solljus projiceras genom fönstret i hans ateljé. I två fristående verk återkallar han det 
kringliggande landskapet i tredimensionella målningar på lager av glas. I skulpturala verk förs 
element från landskapet och hemmet in i galleriet – grenar och kvistar förefaller omslutna av 
is och ett regnbestänkt fönster har lyfts ur sitt sammanhang. 

I slutet av utställningsperioden bjuder vi in till bokrelease för en ny monografi över Johan 
Thurfjells konstnärskap.

Johan Thurfjell föddes 1970 i Solna. Han har nyliggen flyttat till Tullgarn. Soloutställningar 
inkluderar Uppsala Konstmuseum (2011), Eskilstuna Konstmuseum (2010), Jim's room, 
Magasin 3 Stockholm Konsthall (2007), Färgfabriken (2004) samt Index (2001). 
Grupputställningar inkluderar Museum of the ocean, Kaliningrad (2013), Dreams of Power, 
Residensslottet i Poznan, Polen (2012), Magasin 3 (2010), MMoMA Moscow (2009), Lewis 
Glucksman Gallery i Cork (2007), Bonniers Konsthall (2007), 21c Museum i Louisville (2006), 
Moderna Museet (2006), Signal (2005), Momentum Biennale i Moss, Norge (2004), 
Norrköpings Konstmuseum (2003) och Dunkers Kulturhus. I juni 2008 tilldelades han ett pris 
ur Marianne och Sigvard Bernadottes Konstnärsfond. I Sverige är hans verk representerade i 
Moderna Museets, Uppsala Konstmuseums, Malmö Konstmuseums och Magasin 3:s 
samlingar med flera. 

Vernissage: 16 maj 2013, 17.00 - 20.00 
Utställningsperiod: 17 maj – 20 juni, 2013 
Öppettider: tisdag - fredag 11.00 - 18.00, lördag - söndag 12.00 - 16.00 
Bilder från utställningen finns att ladda ned efter vernissagen på www.nordenhake.com 
Kontakta gärna galleriet för mer info samt bilder

Kommande utställning: Meriç Algün Ringborg, 22 augusti – 29 september 2013

http://www.nordenhake.com/

