Välkommen till skulpturinvigning vid Persbo Studio
Skulpturpark!
Lördagen den 15e november klockan 15.00 så inviger vi skulpturen Stationen som är utförd
av konstnären Johan Strandahl.
Mellan 13.00-17.00 är du hjärtligt välkommen till Persbo Studio på mingel med kaffe och
bulle.
Konstnären kommer att vara närvarande för att svara på frågor och diskutera, och vi kan
också avslöja att konstnärerna Helene Edgren och Trygve Luktvasslimo, som båda gjort
konstverk till skulpturparken tidigare år, kommer att närvara.
Vi är mycket glada och stolta över att få presentera Johan Strandahls platsspecifika konstverk
Stationen som är det senaste tillskottet till Persbo Studios Skulpturpark.
Skulpturen Stationen är en stockholmtunnelbanestation mitt i den uppländska landsbygden.
Vad som visas i parken är slutet av en vision och början av en skulptur: Den monumentala
skulpturen vibrerar mellan att vara ett dystopiskt resultat av en dröm om utveckling och
infrastruktur, och de handfasta och symboliska kvaliteterna hos en skulptur.
Det är genom att återskapa det triviala som Strandahl härmar sig fram till mening. Vi känner
igen hur han, med en slags outtröttlig suzuki-metod, och en upphetsad nyfikenhet undersöker
hur världen är betingad. En ofrånkomlig och central fråga i konstnärens produktion är hur
mycket en enda människa kan åstadkomma, och hur mycket en enda människa kan förstå av
den konstruerade värld vi lever i. Han tillför genom sina nästintill maniska projekt ständigt
nya perspektiv till olika företeelser som spänner mellan allt från global produktion till lokal
öljäsning.
Med det uppmärksammade verket Kök ser vi hur han återproducerar ett helt ikeakök med alla
byggstenar intill nästan varje liten molekyl; från att producera spånskivor till köksbänken, till
att tillverka kaffekoppar i lera. Vid första anblicken kan detta ses som ett onödigt
sisifosprojekt, men i själva verket är denna typ av undersökning nödvändig och följer sin egen
logik. Det är genom att faktiskt bryta ner det vardagliga och banala för att sedan bygga upp
det igen som Strandahl belyser trivialitetens komplexitet och djup.
Stationen är inte bara ett ode för världens visionära hybris utan också samtidigt en uppriktig
betraktelse över människans förmåga och tro.
Väl mött!
/Jenny Yurshansky
Fredrik Strid
Om Persbo Studio:
Persbo Studio är ett kreativt center som drivs av de konstnärerna Jenny Yurshansky och
Fredrik Strid. Omgivna av de uppländska kulturlandskapen och skogarna ligger det numera
ombyggda missionshuset som utgör grunden för Persbo Studio.
Ända sedan starten 2011 har Persbo Studio varit en dynamisk plats för många olika
konstnärliga aktiviteter. Med etableringen av en skulpturpark, en konstnärsateljé med gästrum

och en skulpturverkstad har vi skapat goda förutsättningar för enskilda konstnärer och
konstnärgrupper att skapa nya konstverk, att på ett dynamiskt vis få tillfälla att fördjupa och
utveckla deras praktik. Utvecklingen av Persbo Studio kommer från vårt eget intresse av att
skapa en knytpunkt för konstnärligt utbyte och fördjupning.
Till skulpturparken bjuder vi in konstnärer att skapa unika och ibland platsspecifika konstverk
särskilt utförda för Persbo Studio. Med konstnärsresidenset bjuder vi in konstnärer till att
under längre tid stanna i Persbo Studio för att arbeta med deras konst, stimulera nya idéer eller
ytterligare fokusera deras konstnärliga praktik. Vi arbetar nära konstnärerna och fungerar
som ett bollplank för idéer, engagerar oss i fördjupade diskussioner och hjälper till med
praktiska lösningar. Persbo Studio är en ateljé i ordets vidaste mening; en plats som kultiverar
tankar, konstproduktion och idéutbyte. Persbo studio reflekterar strömningar inom samtida
konst både i Sverige och internationellt.
För närvarande bekostas all aktivitet av egna medel.

