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”Vi ser endast det vi tittar på. Vad vore seendet utan ögonrörelse? Och hur kunde ögonrörelserna sammanföra ting 
om rörelsen var blind? Om det var endast en reflex? Om den inte hade sin antenn, sin clairvoyance? Om alltså 
seendet icke redan ursprungligen hörde ihop med den?” Maurice Merleau-Ponty 
 
Anna Wignells verk Ibland ser jag mer (2010) är en ljusinstallation. En mekaniserad strålkastare projicerar en 
rektangel av vitt ljus. Titeln refererar till hur rektangelns format ständigt växlar mellan förhållandet 4:3 och 16:9 som 
båda är klassiska format för rörlig bild och film. Förändringen sker kontinuerligt i en långsam loop. 
 
Verket Ibland ser jag mer kan ses som ett utforskande av det rörliga bildmediet och filmens illusoriska rum, där den 
projicerade bildens fysikalitet och mediets traditioner och inbyggda hierarkier är föremål för reflektion. I ett flertal verk 
och installationer har Anna Wignell intresserat sig för hur just film- video och tv-mediet förhåller sig till produktionen 
av verklighet. 
 
Ibland ser jag mer har tidigare visats på InterAccess Electronic Media Arts Center, The 23:rd Images Festival, 
Toronto (CAN) (2010) och Galleri Box, Göteborg (2010) samt Konstnärshuset, Stockholm (2012).  
 
Ögat och Anden (L’Œil et l’Esprit) är en serie endagsutställningar som hämtar inspiration från Maurice Merleau-
Pontys fenomenologiska betraktelse om det levande i det skapande ögonblicket. Utställningsserien visas i dialog 
med flertalet pågående verk och arbetsprocesser i konstnären Tobias Sjöbergs ateljé. 
 
 
Utställningen är öppen den 28 februari, mellan kl 10-18  
Verket kan ses av en besökare i taget. Konstnären närvarar in spirit, Tobias hälsar välkommen. Varm dryck 
serveras!  
 
 
Plats: Corps de Logie Yttereneby 3 (Röda magasinet), 15391 Järna 
För mer information kontakta oss gärna via: sjoberg.tobias@gmail.com 
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”Bilden gör rörelsen synlig genom sin inre oöverensstämmelse. Varje kroppsdels position, precis i kraft av dess 
inkompatibilitet med de andras, enligt kroppsrörelsens logik, är annorlunda daterad eller inte ”i tid” med de övriga; 
och eftersom de alla förblir synliga inom kroppens enhet, är det kroppen som kommer till att bestrida tidens 
varaktighet.” Maurice Merleau-Ponty 
 
 
Nina Roos är internationellt uppmärksammad för sitt klarsynta måleriska bildspråk i resonans till ett i synnerhet 
rumsligt tänkande. Teckningar på tid, kan ses öppna upp ytterligare ett bildrumsperspektiv. Roos doppar sin pensel i 
vattenfärg och låter den landa på papperet i en följd av prickar med alltmer avtagande svärta, tills hennes tid är ute. 
 
Nina Roos bor och är verksam i Helsingfors. Hon har representerat Finland vid Venedigbiennalen 1995, haft 
retrospektiva utställningar på Kiasma 2021 och Malmö Konsthall 2003 och var professor i måleri vid 
Konstuniversitetets bildkonstakademi i Helsingfors 2001-2004. Hon har också haft separatutställningar i Moderna 
Museet i Stockholm 2009 och Lunds Konsthall 2019.  
 
Ögat och Anden L’Œil et l’Esprit är en serie endagsutställningar som hämtar inspiration från Maurice Merleau-Pontys 
fenomenologiska betraktelse om det levande i det skapande ögonblicket. Verk av; Anna Wignell, Johan Thurfjell, 
Dennis Klocek, Helena Hildur, Ann Edholm m.fl visas i dialog med flertalet pågående verk och arbetsprocesser i 
konstnären Tobias Sjöbergs ateljé.   
 
 
Utställningen är öppen den 5 april, mellan kl 10-18  
Verken kan ses av en besökare i taget i lokalen. Varm dryck serveras utanför!  
 
 
Plats: Corps de Logie Yttereneby 3 (Röda magasinet), 15391 Järna 
För mer information kontakta oss gärna via: sjoberg.tobias@gmail.com 
 
_________________________________________________________ 
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Dennis Klocek 
I, a pilgrim 
6 juni, 2021 
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I,   a   pilgrim   
6   juni,   2021   
  
  

” In   the   immemorial   depth   of   the   visible,   something   has   moved,   caught   fire,   which   engulfs   his   body;   everything   he   
paints   is   in   answer   to   this   incitement,   and   his   hand   is   "nothing   but   the   instrument   of   a   distant   will."   Vision   is   the   
meeting,   as   at   a   crossroads,   of   all   the   aspects   of   Being.   "A   certain   fire   wills   to   live;   it   wakes.   Working   its   way   along   
the   hand's   conductor,   it   reaches   the   canvas   and   invades   it;   then,   a   leaping   spark,   it   arcs   the   gap   in   the   circle   it   was   to   
trace:   the   return   to   the   eye,   and   beyond ”.   Maurice   Merleau-Ponty   
  

Dennis   Kloceks   arbete   fokuserar   på   själs   forskning;   meditation,   medvetande,   fysiologi   och   biodynamisk   odling.   I   
utställningen   presenteras   ett   antal   skulpturala   verk   i   en   serie   meditativa   videoinstallationer.   Verken   visar   vägens   
utmaningar   och   möjligheter   till   andlig   klarhet,   berättat   genom   ett   symboliskt   skulpturalt   formspråk.   
  

Dennis   Klocek   bor   och   arbetar   i   Sacramento,   USA   och   är   konstnär,   forskare   och   alkemist.   Klocek   är   även   
medgrundare   av   Coros   Institute   där   han   håller   i   programmet   för   medvetenhet   studier.   Klocek   har   en   magisterexamen   
i   konst   från   Temple   University   Tyler   School   of   Art,   Philadelphia,   PA   -   Teaching   Fellow   -   Examensarbete:   Goethes   
färgteori   och   en   B.A.   Konstutbildning   -   Glassboro   State   College   Glassboro   NJ,   med   Waldorf   examen   -   Rudolf   Steiner   
College,   Fair   Oaks   CA   
  

Ögat   och   Anden    L’Œil   et   l’Esprit    är   en   serie   endags   utställningar   som   hämtar   inspiration   från   Maurice   Merleau-Pontys   
fenomenologiska   betraktelse   om   det   levande   i   det   skapande   ögonblicket.   Utställnings   Serien   involverar   ett   flertal   
konstnärskap,   som   i   enskilda   presentationer   visas   i   dialog   med   flertalet   pågående   verk   och   arbetsprocesser   i   
konstnären   Tobias   Sjöbergs   ateljé.   
  

Utställningen   är   öppen   den   6   juni,   mellan   kl   10-18     
Verken   kan   ses   av   en   besökare   i   taget   i   lokalen.   


