Eva Löfdahl
In the Field of General Practice
Eva Löfdahl har ett visuellt språk som är helt hennes eget. Verken är täta och
komplexa och visar en vilja till kommunikation.
I sitt intresse för vetenskap och språk visar hon en upptagenhet av såväl rationella
som irrationella system. Det finns ingen egentlig skiljelinje mellan hennes användning
av abstrakta och konkreta komponenter. De igenkännliga referenserna kan lika gärna
finnas i närliggande som i avlägsna tider och rum.
Kanske finns här ett eko av de många vandringar Löfdahl gjort i Stockholms
omgivningar och på avlägsna platser. Sökandet efter verkliga stigar kan ses som
ytterligare ett uttryck för ett språkligt intresse samtidigt som det innebär en djupare
förbindelse med våra föregångare.
I skulpturerna antyds ofta en dynamik, de kan uppfattas som bärare av potentiellt
möjliga förlopp likt ett fordon eller en växt, trots sitt uppenbart stillastående tillstånd.
Verken i denna utställning, som alla är från 2009, visar en tro på fysiska egenskaper.
Löfdahl hävdar materiens verkan i rummet och använder både välkända och
överraskande material så som gips, trä, skumgummi, och aluminiumskum och
stålborrar.
I och med hennes relation till både verkliga och abstrakta fenomen täcker verken in
många ämnen. Från boende till det inneboende i Utan titel, det flyktiga gestaltandet
av gåvan i Tillkomande/ Cloud to be, försöken att framkalla regn eller vad det nu är
man vill ha, till de rumsligt grammatiska strukturerna i Bindeord 1.

Eva Löfdahl representerade Sverige på Venedigbiennalen 1995. De senaste åren har hon
arbetat med ett flertal offentliga utsmyckningar bl.a. Stora torget i Kalmar 2003, samt ett
större offentligt uppdrag i centrala Helsingfors 2006. Sommaren 2009 gjorde hon en
uppmärksammad separatutställning på Lunds Konsthall. 2011 är hon inbjuden att göra en
separatutställning på Moderna museet. Detta är hennes fjärde utställning på Galerie
Nordenhake.
Vernissage: 8 oktober, 17.00 - 20.00
Utställningsperiod: 9 oktober – 15 november, 2009
Öppettider: tisdag - fredag 11.00 - 18.00, lördag - söndag 12.00 - 16.00
Bilder från utställningen finns att ladda ned efter venissagen på
www.nordenhake.com.
Kontakta gärna galleriet för mer info samt bilder.

