
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNA ESTARRIOLA  
 
Hideouts  
 
31.10.–24.11. 2019  
 
 
Anna Estarriolas utställning Hideouts exponerar en förunderlig värld där en lika originell som rik variation av 
hypotetiska möjligheter kombineras med ett exakt uttryck. På utställningen visas nya verk i vilka Estarriola på sitt 
karakteristiska sätt kombinerar flera konstnärliga uttrycksmedel. 
 
Verken med varierande kombinationer av rörlig bild, ljud och skulptur utforskar dels perceptionens gränser, dels 
olika naturvetenskapliga och kommunikativa fenomen. Estarriola fascineras av och förundrar sig över frågor 
kring människan, rörlig bild och rörliga kroppar och objekt. Estarriola dryftar bl.a. det vi inte är medvetna om, 
vilka slags verkligheter som undflyr vårt synfält och om det vore möjligt att få en skymt av dem om man riktigt 
skärper blicken. Ställvis rör sig blicken på mikroskopiskt kort avstånd från objektet för att sedan ta ett språng 
långt bort, upp i stjärnhimmelen. 
 
Resonans, dämpning och förskjutningar är fenomen som fångar hennes intresse och som hon närmar sig både 
intuitivt och via mångsidig och fantasifull begrundan. För betraktaren erbjuder verken tankeväckande 
konstellationer och berörande möten. Reflektioner kring simultana verkligheter innanför varandra och 
upplevelsen av att befinna sig inuti någon annan har tjänat som utställningens idémässiga utgångspunkt som 
på ett eller annat sätt framträder i alla verk. 
 
Verket Muffled bygger på en liten bit av konstnärens egen hud i mer än tvåtusen gångers förstoring. I verket 
Guided som kombinerar ljud, rörlig bild och skulpturala element möter betraktaren en liten varelse som bär 
hörlurar. Hörlurar finns också för betraktaren som med dem på huvudet kan lyssna på en kort meditativ 
närvaroövning tillsammans med varelsen. 
 
Utmärkande för Estarriolas verk är dels olika varelsers och mötens muntra jämlikhet, dels de begreppsliga och 
empiriska elementens starka samtidiga närvaro. I verket Resonance ser vi tre gestalter i skinande 
orangefärgade skyddsdräkter kika in i en stor varelse. Ur varelsens stora resonanslåda hörs både dissonanta 
och konsonanta röster som är i resonans med skulpturens konstruktion och får den att vibrera lätt. 
 
Anna Estarriola (f. 1980 i Katalonien) utexaminerades som konstmagister från skulpturlinjen vid universitetet i 
Barcelona 2004 och från linjen för tid- och rumskonst vid Bildkonstakademin i Helsingfors 2009. Hennes verk 
visas för närvarande på Uleåborgs konstmuseum. Under de senaste åren har Estarriolas verk visats på bl.a. 
OpenART Public Art Biennial i Örebro (2019), Mänttä konstfestival (2019), Tallinn Kunstihoone (2018), Esbo 
Moderna Konstmuseum EMMAs samlingsutställning (2018), Watermans Art Centre i London (2018), Galleri 
Sinne (2018), Åbo Biennal (2017), Norrköpings konstmuseum (2017), Galleri Max Estrella i Madrid (2017), 
Björneborgs konstmuseum (2017) och Museet för nutidskonst Kiasma (2016). År 2015 tilldelades Anna 
Estarriola AVEK:s pris. På våren reser hon till New York för att under sex månader arbeta på ISCP-residenset. 
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