
FYRA KONSTNÄRER 

Välkomna till Studio 44 - Stockholms största konstnärsdrivna galleri!
Vi har glädjen att presentera
FYRA KONSTNÄRER
- som utforskar möjligheterna i de två och tre dimensionerna i form och färg.

Chih- Lin Yeh ”A Peaceful Place”            
 
Andrej Zverev ”Urban Sounds”

Monica Larsson ”Mongolian Sessions”            
 
Monika Masser ”It is”

Utställningen pågår 27 augusti - 19 september
Tors- Fre 12 - 18, Lör - Sön 12- 17
VERNISSAGE kl. 17 - 22 
STUDIO 44, Tjärhovsgatan 44 B, 116 28; Stockholm
Kontakta:
Monica Larsson, konstnär, 070 412 37 82, monica@monicalarsson.se
Monika Masser, konstnär, 070 391 38 10,  monika@monikamasser.se



It is

Det är. 
Skulpturerna finns. 
De är så påtagliga. 
En upplevelse av nuet.

Ett samband mellan 
att stå och vara,
tar plats i rummet.
 
Kontakten med marken, 
grundad och stabil. 
Närvaro.

Monika Masser arbetar med aspek-
ter som materialitet, tyngd, skala och 
dynamik där begrepp som hierarkier, 
monumentalitet, arkitektur och landskap 
i förhållande till kropp och psyke under-
söks.

Monika Masser www.monikamasser.se

A peaceful place
Feeling alive for real.
A peaceful place. 
It finds me. I find you.
You find it.
Connection, like water, like air.
Become one, beyond time and space.
There is heaven on earth. 
Harmony and total peace.
Ego surrenders and fear frees . 
A Journey in one breath.
---
An exhibition of paintings that were crea-
ted as reminders for the precious moment 
and for the precious life. Through recording 
of the Indescribable moving sensation from 
deep in the heart of the artist while free-
dive. 

Chih-Lin Yeh,  www.chihlinyeh.com 



,,  Urban Sounds ,,  /vit serie/

En osynlig auditiv arkitektur skapas med förundrande noggrannhet av ljud som fryses och rörs 
om i atmosfären. Hastigheten, rytmen, avståndet och variationen av ljud bildar byggmaterialet 
för de verk jag skapar . Ljud har enkla och komplexa geometriska former. Genom ljudets rörelse 
i atmosfärisk tid förvandlas dess ursprungliga form. Så småningom slutar ljudet att röra sig och 
försvinner i tidsrymden. ..... De gamla ljuden täcks över med nya och på det sättet skapas flera 
lager av ljudeffekter, precis som målartekniken där man målar i olika lager. Ljudvågor som kolli-
derar med varandra påverkar intensiteten hos linjen och formerna. Detta skapar en viss karaktär 
och individualitet för varje arbete i projektet ,, Urban Sounds ,,

Andrej Zverev 
www.andrejzverev.com



MONGOLIAN SESSIONS – en serie målningar som kom till efter en ridresa på den 
Mongoliska steppen med Stepperiders i tio dagar. Vi red utmed Orkhan Rivers dalgång på 
de små starka Mongoliska hästarna, i obekväma ryska sadlar stående i stigbyglarna, en speci-
ell upplevelse i full fart över steppen. Där vi bland annat besökte Kara Katoum - en stad som 
Djingis Khans son grundade, där de buddhistiska templen fortfarande finns kvar. Färgerna och 
mönstren i templen har inspirerat mig till att måla geometriska former. Den runda formen i 
målningarna påminner om formen i det Mongoliska tältet Yer, Jurtan. Yeren som smyckas med 
sidentyger i färger som symboliserar jorden, luften, elden och vattnet. 

Under utställningen visas filmen ”SAMTAL PÅ TRANSSIBIRISKA” – en film om kommunikation 
och perception
Filmen visas lördag den 11 september kl.14. Filmen är 22 minuter lång. Efter filmen finns möjlig-
het att ställa frågor till huvudpersonen och regissören.

Hur uppfattar man och tolkar världen när man har ett autismspektrumtillstånd som Aspergers 
syndrom? Hur är det när ens intryck har en annan känslighet än det normala och förmågan att 
läsa av kroppsspråk, miner och förstå mönster i sociala sammanhang är svårt och kaotiskt? Det 
syns inte utanpå, men ansträngningen att ta in, tolka och ge respons på omgivningen gör Jakob 
utmattad och ofta blir det missförstånd och konflikter.
Filmen handlar om perception, kommunikation och navigation i förhållande till tid och rum. Den 
handlar också om den inre och yttre världen, socialt samspel, exekutiva funktioner och om att 
leva med en ojämn begåvningsprofil.
Den är ett samarbetsprojekt mellan Monica Larsson, konstnär, Jakob Persson,
Asperger-informatör och Hanna Persson, studerande på Filmlinjen på Fridhems Folkhögskola. 
Vi får följa med de tre på en resa på Transsibiriska järnvägen från Moskva till Peking med stopp i 
Mongoliet. Medan samtalen fortsätter förändras landskapet utanför tågfönstret.

https://vimeo.com/297902278

Monica Larsson 
www.monicalarsson.se
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