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till Linda Tedsdotter, David Möllerstedt och Galleri Box.
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Anna Lambergs utställning Solfall tar sin utgångspunkt i mentalt mörker. Genom 

att bygga upp fysiska modeller av mentala platser eller rum, som hon sedan  

fotograferar, försöker Lamberg visualisera känslor som är svåra att sätta ord på. 

Modellerna är ett försök att skapa en bild av platser inom oss, som är osynlig för 

andra. Solfall kretsar kring mörker och ljus som om vartannat försvinner och 

kommer tillbaka. De flygande objekten i utställningen föreställer sig Anna som 

fjärilar. De kan ses som något vackert, som ett tecken på ljus och vår, medan det 

finns nattfjärilar som oftare anses obehagliga, som låter och är som svarta skuggor. 

Lambergs fjärilar är en blandning, skapade i textilier som innehåller vackra färger, 

men sedan svartmålade. I det innersta rummet visas filmen Tick tack. Musiken 

kommer från låten Tick of the Clock, som är gjord av Chromatics.

The starting point for Anna Lamberg´s exhibition Solfall is mental darkness. By 

building physical models of mental spaces or rooms, that she later photographs, 

she tries to visualize emotions that are hard to put words on. The models are  

attempts to create an image of spaces within us, that are invisible to others. Solfall 

revolves around darkness and light that alternately disappears and returns. Anna 

imagines the flying objects as butterflies. They can be seen as something beautiful, 

as a sign of light and springtime, but there are also moths which are often  

considered more unpleasant, making noise and being black as shadows. Lamberg’s 

butterflies are a mix of both, created out of beautifully colored fabrics, but then 

painted black. In the back room of the gallery the film Tick tack is shown. The 

music comes from the song Tick of the Clock by Chromatics.
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Verkslista

1 SOLFALL- tapet/wallpaper

 Fotoprint på tapet/photo print on wallpaper, 2015

2 SOLFALL- ljuslådor 1-8/lightboxes 1-8 

 Fotoprint duratrans/photo print duratrans, 2015

3 SOLFALL- hängande objekt/hanging objects

 Hönsnät och textil/chicken wire and textile, 2015

4 SOLFALL- Tick tack

 HD-video loop, 2015
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Anna Lamberg
www.annalamberg.com

Svensk biografi 

Anna Lamberg, konstnär, scenograf och fotograf. Jag utforskar rum, både fysiska 

och mentala rum, ofta rör jag mig kring existentiella frågor såsom minne, förlust 

och rädsla. För mig är det viktigt att försöka jobba med en utställning på flera 

plan, så att besökaren får en helhets upplevelse av den känslan jag är ute efter, 

därför jobbar jag med flera medium samtidigt såsom fotografi, video, objekt, ljud, 

ljus och collage. Ofta använder jag mig av starka färgerna och glittriga material i 

mina verk, men under den vackra ytan försöker jag alltid att skapa en oro och ett 

mörker. Det som intresserar mig är inte det vackra, utan det svarta och svåra, det 

som händer när fasaden krackelerar.

English biography

Anna Lamberg, artist, set-designer and photographer. I explore rooms, both  

physical and mental. I often work with existential issues, such as memory, loss 

and fear. It is important for me to try to work with an exhibition on several 

levels, in order for the viewer to get a holistic experience of the feeling I’m trying 

to describe. Because of this I work with several media simultaneously, such as 

photography, video, objects, sound, light and collage. I often use strong colors and 

glittering materials in my work, but beneath the beautiful surface I always try to 

create turmoil and darkness. What interests me is not the beautiful, but the black 

and difficult; that what happens when the facade cracks.
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