
Fyra Rum  

Den första Studio 44-utställningen 2021 kommer att äga rum från 15 januari till 7 februari. 

En vernissage med en utomhus bar och ordentlig avstånd mellan besökarna i de nya och så 

annorlunda tider. Men vist känns det ännu viktigare att kunna se och uppleva konst då 

människornas möjligheter är så begränsade?  

En separatutställning av tre enskilda medlemmar med ytterligare ett projekt i Projektrum har 

blivit traditionell i galleriets arbete. Den här gången bestämde vi oss för att erkänna att vi får 4 

fullfjädrade utställningsprojekt. Tack vare detta har själva galleriet förändrats, liknar ett 

museum och ger möjlighet att visa fyra helt personliga utställningar som en helhet. 

Så låt mig presentera deltagarna: 

Mats Landström ”Circuit” 
 
I första hand utforskar Mats video som medium. Ett genreöverskridande konstuttryck där ljud, 
musik och bild sammansmälter. Ett skapande av ljud- världar eller ljudlandskap som 
tillsammans med film bildar en helhet. Ofta kan den omedelbara omgivningen få spela 
huvudrollen. Vardagliga platser eller situationer. Han försöker problematisera de värderingar 
om nödvändighet av framgång som finns i dagens samhälle och som materialiserar sig på 
sociala medier. De koncept han jobbar med är mans- och kvinnorollen, klass, känsla av värde, 
tids- aspekt glömska och förändring. 
 

Circuit 
En cirkelrörelse som slutar på samma ställe som den började. En kvinna bläddrar 
bland gamla diabilder. Diabilderna säger oss ingenting. Det är någon annans 
minnen. Vi ser bilder från en tjurfäktning, en annan på en kvinna i en rondell, 
semesterbilder. Kvinnan i filmen smeker två sammankedjade porslinshästar. 

    M. Landström 
Helena Norell - Molnavtal 

Helena Norell  har en magisterexamen i konst, MFA. Hon är medarrangör till An Ordinary Day 
Film Festival, en årlig internationell kortfilmsfestival med inriktning experimentell konstfilm. 
Hon arbetar också med video. 
 

”Jag är en abstrakt målare som skapar kompositioner av färgfält och cirklar. 
Ytorna är platta men färgen skapar olika strukturer. Jag undersöker mellanrum, 
kontrast, det raka och det skeva, tystnad, ljus och mörker, intensitet och färgen i 
sig. Titlarna på målningarna beskriver inte vad man ser utan försöker överraska 
och fungera som en mental kullerbytta och på det sättet föra in en poetisk 
klang. Jag hämtar ofta titlarna från dagstidningens rubriker.” 

    H. Norell 
Laëtitia Deschamps - Grotta 
 
Laëtitia Deschamps är en fransk konstnär som bor och arbetar i Stockholm sedan 2019. Hon 
skapar främst antropomorfa bilder av hybrid- och primitiva organismer i scener från vilka 
betraktaren kan konstruera sin egen vision av berättelsen. Syftet med hennes arbete är att 



ifrågasätta det grafiska / bildmässiga tillståndet i hennes verk genom att föra in både 
spontanitet och kontroll och ifrågasätta begreppet tolkning. Laëtitias konstnärlig produktion 
omfattar utöver hennes måleri även installationer i Frankrike och Sverige. 
 

“I create anthropomorphic images of hybrid and primitive organisms in scenes 
from which the viewer can construct his own vision of the story. The purpose of 
my work is to question the graphic / pictorial state of my work by introducing 
both spontaneity and control and questioning the concept of interpretation. In 
“Grotta”, combinations of silhouettes seek to escape from their element so that 
the feeling and the eye of the beholder can free them.” 

     L.Deschamps 
Ekaterina Sisfontes – Porträttgalleri 
 
Ekaterina är en multidisciplinär konstnär med flera bolar i lyften. För det mesta handlar 
hennes konst om det abstrakta och grafiska formen men denna gång kommer hon att visa tre 
separata projekt i en form och skäppa en känsla av ett klassiskt porträttgalleri i Studio 44 
industriella lokaler.   

Människorna jag möter på vägen förändrar mig ständigt och jag förändrar dem 

omedvetet. Mitt porträttgalleri är en version av mig själv visat genom bilder av 

andra människor. Oftast väljer jag modeller bland mina vänner, men när jag 

tittar  på dem efteråt ser jag tydligt mig själv. I utställningen Fyra rum kommer 

jag att visa tre projekt som är work-in-progress. I "The Beholder's Eye", "Visions" 

och "Observation of observer" talar jag om er genom mitt inre prisma. 

    E. Sisfontes 

Vi på Studio 44 hoppas att få se er under utställningens gång. 

 
 
  

 

 
 


