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Karoliina Hellbergs och Loji Höskuldssons gemensamma utställning rekognoscerar nattlig tid, rum vi tillfälligt 
lämnat bakom oss, sommarens sorglöshet och vardagens estetik. De två konstnärerna lärde känna varandra 
på Island år 2020 då Hellberg vistades på ett residens Ásmundarsalur, och föreslog att Höskuldsson skulle 
medverka i den utställning som nu visas på Galerie Anhava. Under tiden före utställningen har de två stått i 
dialog med varandra, men själva verken har de gjort var för sig. De berättar att de besökt varandras verk i 
sina tankar, diskussioner och fantasier.  
 
Karoliina Hellbergs målningar och pappersverk refererar till nattetid. Därmed ser vi dem med annan blick; 
natten är tystare, där finns någonting obestämt hotfullt. På natten är vi därför alerta med både kropp och själ, 
fantasin får vingar. Hellbergs interiörer är tomma, de är tillfälligt övergivna men inte bortglömda, för 
målningarna utandas en känsla av omsorg och omtanke. Någonstans utanför bilden finns en person som på 
många vis är fäst vid sina växter, sina kärl och sin utsikt. Verken handlar inte om längtan tillbaka till det förflutna, 
de är nyfikna på framtiden. 
 
Då hon målade utställningsverken funderade Hellberg på ett slags minnets ikonostas och fattade då intresse för 
1500-talsfilosofen Giulio Camillos tankar om minnandets konst. Hellberg berättar att hon då hon arbetar 
öppnar sina egna minnesskrin, upptäcker kanske något hon glömt och plockar fram personligt viktiga föremål. 
Vissa av dem blir sedan motiv för konstverk, men många motiv är helt fiktiva. 
 
Under målarprocessen minns Hellberg också sina tidigare verk. Detaljer från dem kan gå igen i nyare verk så 
att nya bilder uppstår. Men ingenting lämnas åt slumpen, hon gör noggranna iakttagelser som hon analyserar 
och skapar sedan nytt. Målningen med en öppen bok på en stol har hon gjort medveten om vilken stämning 
den väcker. I ett skåp är bakre väggen fullt av snäckor. Strömmande vatten för med sig ostron. Vi vet inte längre 
om vi är inne eller ute. 
 
I den isländska konstnären Loji Höskuldssons verk ser vi välbekanta och vardagliga föremål och förpackningar. 
De handbroderade blomstjälkarna böjer sig åt olika håll, detaljerna har konstnären fångat på duken i lika 
ymniga som delikata färgkombinationer. Sommaren lever vidare i Höskuldssons verk. 
 
Vi får se frodiga blombuketter broderade med strävt yllegarn på grovt jute likaväl som en ensam kvist som 
tränger fram ur ett hål i den orangefärgade trafikstolpen. I Höskuldssons stillebenverk hörs ekon av japanskt 
blomsterarrangemang, ikebana. 
 
Verket Melancholy Thistles in an Old salmiakki Box framkallar salmiakens salta smak i munnen likaväl som 
känslan i fingertoppen då vi försöker fånga en salmiakpastill ur asken. Höskuldssons verk handlar inte enbart 
om hur saker och ting ser ut utan också om hur de smakar och hur de känns. De humoristiska verken leker med 
stereotypier. 
 
Motiven bestäms efter det land där de ställs ut. Därför blir textiler till små porträtt av länder eller folk. 
Vildblommornas ursprung förblir dock i Island; Höskuldsson fascineras av den isländska växtvärldens 
småskalighet och skörhet. De utställda verkens broderade motiv är små karamellaskar, butikernas plastpåsar 



och alldagliga föremål i hemmen, såsom Arabias muminmuggar och Iittalas Aaltovaser. Höskuldsson har känsla 
för de små detaljerna: på Aaltovasens yta har han med små stygn broderat Iittalas rödvita i-etikett. 
 
Signeringarna av verken väcker minnen från 1980-talet. Höskuldssons sätt att använda stygn påminner om 
datakod som långsamt träder fram på skärmen. Långsamheten är en viktig del av verken som lugnt och 
systematiskt antar sin form, stygn för stygn. Höskuldsson liksom pixelerar duken med sitt broderi och kompletterar 
dess yta med sin unika teckenuppsättning. 
 
– Ulla-Maija Pitkänen 
 
 
 
Karoliina Hellberg (f. 1987) utexaminerades som bildkonstmagister från Bildkonstakademin 2015. Hon har 
haft separatutställningar på Galleri Kant i Köpenhamn (2022), Didrichsens konstmuseum i Helsingfors (2019), 
Galerie Anhava i Helsingfors (2019),  Finlands institut i S:t Petersburg (2017) samt HAM-galleriet i Helsingfors 
(2016). Under de senaste åren har Hellbergs verk därtill visats bl.a. på konstmässorna ENTER (2022) och 
CHART (2018) i Köpenhamn, Amos Rex konstmuseum (2021), Ásmundarsalur galleri i Reykjavik (2020), 
Kuopio konstmuseum (2018), Finlandsinstitutet i Stockholm (2017) samt Pro Artibus Galleri Elverket i Ekenäs 
(2016–2017). År 2018 tilldelades Hellberg Didrichsens konstmuseums utmärkelse Pro Arte. Hennes verk ingår 
i bl.a. Saastamoinenstiftelsens, Päivi och Paavo Lipponens fonds och Helsingfors konstmuseum HAM:s 
samlingar samt i privata samlingar i Finland, Sverige, Danmark, England, Belgien, Schweiz och USA, bland 
andra. 
 
Tack: Taike och Ólöf Rut Stefánsdóttir 
 
 
Loji Höskuldsson (f. 1987) är en isländsk konstnär bosatt och verksam i Reykjavik. Han utexaminerades från 
Islands konstakademi 2010 och har under de senaste åren haft separatutställningar bl.a. på galleri 
Safnasafnið, Akureyri (2021) samt Ásmundarsalur, Reykjavík (2019) och Hverfisgallerí Reykjavík (2019). I år 
har han deltagit i grupputställningar på galleriet V1 i Köpenhamn. Ifjol genomförde han projektet The Aftermath 
of a Garden Party i samarbete med konstfestivalen Hay for Chart. Samma år gav han också ut en bok som 
bygger på hans tidigare dokumentering av den isländske arkitekten Sigvaldur Thordarsons arbeten. Loji 
Höskuldsson är också musiker, scenkonstnär och författare. Tillsammans med isländska musikgrupper har han 
uppträtt på talrika musikfestivaler både på Island och utomlands, och han har skrivit två hörspel som Reykjaviks 
konstmuseum direktsände 2010 och Islands rundradio (RÚV) sände som inspelad version 2015. 
 
 
 
 
 
 
 


