KONSTRUKTIV TENDENS
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Ett särskilt TACK
till Mikael Blomqvist som har stött galleriets konstnärer under dessa år. Utan hans generösa hjälp skulle denna katalog aldrig kunnat förverkligats.
Monica Urwitz och konstnärerna
I should like to express my special thanks to Mikael Blomqvist who has supported the
gallery’s artists throughout the period. Without his generous help it would not have been
possible to publish this catalogue.
Monica Urwitz and the artists.
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Ett kvarts sekel av utställningsverksamhet kan ur ett konsthistoriskt perspektiv tyckas vara en kort tid, men för ett privat
konstgalleri som konsekvent inriktat sig åt konkret, konstruktiv och non-ﬁgurativ konst är det en lång och aktningsvärd
prestation.
Katalogen Konstruktiv Tendens 25 år presenterar galleriet och ett ﬂertal svenska och internationella konstnärer som
ställt ut där under årens lopp.
Man kan se tiden an med tillförsikt.
November 2006
Ilkka Pärni

In the perspective of the history of art, twenty-ﬁve years of producing exhibitions may seem a very brief period. But for
a privately owned art gallery that has devoted itself to concrete, constructivist and non-ﬁgurative art this is a long period
and a remarkable achievement.
The publication Konstruktiv Tendens 25 år presents the gallery as well as a large number of Swedish and international
artists who have exhibited there over the years.
In the light of these past achievements, the future looks bright for Konstruktiv Tendens.
November 2006
Ilkka Pärni
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Mellan det individuella och det generella
När begreppet ”konstruktivism” sammanknippades allt för mycket
med konstruktion lanserade några konstnärer (bland andra åter
van Doesburg) 1930 begreppet konkret konst. ”Konkret” pekar
mer på själva konstverkets egenskaper, åtskilda från industrins
produkter, och återinför individen i den geometriska konsten. Här
uppstår en delikat balansgång. När den schweiziske konkretisten
Max Bill 1960 ville göra Jackson Pollocks ”drip-paintings” till
”konkreta” handlade det om att poängtera kopplingen mellan individ och generella regler. Samtidigt svär Bills koppling till Pollock
mot den konkreta konstens principer, eftersom den amerikanske
konstnärens teknik närmast är emblematisk för den individuella
Jag tror i och för sig att de konstnärer som skapar ett regelsystem expressionen.
endast för glädjen av att ha regler att förhålla sig till är lätträknade.
Men för den geometriska konsten är ordnandet något centralt. Re- Max Bills jämförelse med den abstrakta expressionismen utgör
dan 1923 skrev Theo van Doesburg om detta ”systematiserande ett undantag. Det släktskap som brukar framhävas av konstnärer
av uttrycksmedlen” som något viktigt för hans konst. Systema- och teoretiker är snarare det moderna samhällets vilja till rationaltiserandet var en väg att komma förbi individens ”tyranni” och nå itet. Systematiserande präglade också de amerikanska minimalisterna vilka på 60-talet, lite ironiskt, beskrevs som ”laboratoriearen konstform som vilade på universella premisser.
betare”. Det var samtidigt som Olle Bærtling (om)formulerade
1923 såg sig van Doesburg som konstruktivist, ett begrepp som kopplingen till samtiden i framtiden: konst för ”rymdåldern” som
har en komplex bakgrund med förgreningar över större delen av han beskrev det.
Europa. Även om man bör vara försiktig med att klumpa ihop
dem, balanserar de olika uttrycken oftast mellan ett avståndsta- Den geometriska konstens avståndstagande till det individualisgande från individens avtryck å ena sidan och ren härledning å tiska är närmast dialektiskt. Efter det utlevande subjektet i femtioandra sida. Den ryska konstruktivismen tenderade mot produk- talets abstrakta expressionism, eller åttiotalets neo-expressiontion, en sorts ingenjörskap som Kasimir Malevitj vände sig mot, ism blir minimalism och neo-geo motreaktioner. Det är intressant,
precis som Bauhaus under perioder tenderade att gå mot ren men kanske inte så förvånade, att dessa ”antiteser” går parallellt
”funktionalism”, något som exempelvis Lazlo Moholy Nagy reage- med den konceptuella konsten. Även den idébaserade konsten
är expressionismens motsats, något som bekräftar den intellekturade starkt på.
ella samhörigheten till den geometriska abstraktionen.
Den konstruktiva konstens balansakt mellan individualism och
produktion är både en visuell och en intellektuell fråga. Faktum Kopplingen mellan geometrisk abstraktion och konceptkonst skall
är att den på ett idéplan ﬁnner ﬂer likheter med vissa former av kanske inte överdrivas. Det ﬁnns visserligen konstnärer, t.ex.
dadaism, än med andra, måleriska uttryck. Wassily Kandinsky amerikanen Sol LeWitt, som har gått från geometriska ﬁgurer till
skulle möjligen kunna forma en brygga mellan individen och det ren konceptkonst, liksom det ﬁnns konstnärer som arbetar med
kollektivt konstruktiva, men hans formspråk blir heller aldrig helt geometriska ﬁgurer rent konceptuellt, t.ex. svenske Jakob Dahlgren. Men det hindrar inte att det i allmänhet råder en stor skillnad
geometriskt.
mellan de två konstformerna.
Konstnärliga tillkomstprocesser handlar mycket om val och att
välja handlar i hög grad om att välja bort. Den som arbetar med
geometriska uttryck väljer tillhörighet med andra, liknande uttryck,
och avstår därmed från andra, möjliga vägar. Det är förstås sant
för de alla sorters val. Men striktheten i den geometriska konsten
gör saken ännu tydligare, inte minst som geometri pekar mot enkelt tydliga former, systematiseringar och olika sorters regelsystem. Reglerna avgränsar inte bara detta konstnärliga uttryck mot
andra, utan tjänar även till att skapa explicita förhållanden inom
det egna fältet.
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Jag betvivlar som sagt att det ﬁnns särdeles många konstnärer Geometrisk konst kan idag rikta sig lika mycket mot kroppen som
som låter sig nöjas med att beﬁnna sig inom ett regelsystem, i mot ögat. Det är en utvidgning av fältet som bara har positiva
så fall är de i första hand att betrakta som konceptkonstnärer. konsekvenser.
Regelsystemet i den geometriska konsten handlar snarare om att
försöka etablera ett kompetensområde att utforska. Men inget reHåkan Nilsson
gelsystem är orubbligt, framförallt inte om det visuella pekar åt ett
ﬁl.dr i Konstvetenskap
annat håll än vad reglerna antyder. Det synliga har överhanden,
konceptet är underordnat.
Gert Marcus brukar skilja på disposition och komposition. Dispositionen går kanske att översätta till att etablera ett slags system, men själva skapandet av konst ligger i kompositionen. Där
styr inga på förhand givna system. Steven Bann konstaterar i
boken The Tradition of Constructivism att de tidiga konstruktivisterna etablerade generella lagar, men att de främsta av dem
såg världen genom ”sina egna teknikers prismor”. Det ﬁnns en
individualitet som ligger i själva tilltalet, inom regelsystemet.
När jag tittar på den samtida geometriska konsten uppfattar jag
två tendenser vad det gäller materialval. Det kan exempliﬁeras
med ett par konstnärskap, valda förtydligheten, utan värdering.
Hos några konstnärer som Eva Sjöberg, Nils Kölare, Edwina
Leapman och Anders Engman ﬁnns en vilja till att undersöka de
olika mediernas egenskaper. Hos andra, som Werner Haypeter,
Francoise Ribeyrolles-Marcus och Bo Andersson, är ﬂoran av
material åter lika rik som den var i konstruktivismens barndom.
Att tendenserna samexisterar vittnar om att experimenterandet
inte är styrt av någon dogmatism.
Avslutningsvis tycks fokus ha förskjutits mot det upplevt visuella.
Vetenskapens objektivitet har lämnat plats för rummet och perceptionens fenomenologi som riktar sig till betraktarens seende.
Det är mindre av testande och av principer. Det hindrar inte att
jag tycker att konsten fortfarande är intellektuell (dvs. utmanande
för intellektet, inte världsfrånvänd), men också mer sensuell i den
meningen att den vänder sig till alla sinnen.
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Between the individual and the general
Creating art is very much a question of making choices and this
choosing is much concerned with deciding not to pursue various
avenues. The artist who works with geometrical forms of expression chooses an afﬁliation with other, similar modes of expression
and he or she thereby chooses to abstain from other, possible alternatives. This naturally applies to all choices. But the strictness
of geometric art makes the choice that much more evident; not
least because geometry points towards clear and simple forms,
systematizations and various systems of rules. The rules limit not
only this artistic expression vis à vis others but they also serve to
create explicit conditions in one’s own ﬁeld.

When the concept of “constructivism” became too tied up with
construction, in 1930 a number of artists (van Doesburg among
them) launched the term concrete art. “Concrete” points more to
the characteristics of the actual work of art, distinct from industrial
products, and it puts the individual back into geometric art. This
posits a delicate balance. When, in 1960, the Swiss concretist
Max Bill wanted to term Jackson Pollock’s drip paintings as concrete art he was seeking to emphasize the link between individual
and general rules. At the same time, Bill’s link to Pollock deﬁes
the very principles of concrete art since the American artist’s technique is almost emblematic of individual expression.

I believe that there are very few artists who create a system of
rules merely for the joy of having rules to stick to. But ordering is
something that is central to geometric art. As early as 1923 Theo
van Doesburg wrote about this “systematization of the means of
expression” as something that was important to his art. Systematization was a way of getting past the “tyranny” of the individual
and arriving at a form of art that rested on universal premises.

Max Bill’s comparison with abstract expressionism is an exception. The relationship which artists and art historians like to point
to is more of an expression of modern society’s desire for rationality. Systematization was also something that the American
minimalists were subjected to. Somewhat ironically they were described in the 1960s as laboratory assistants. This was at the time
that Olle Bærtling (re)-formulated the contemporary coupling with
the future: art for the space age as he termed it.

In 1923 van Doesburg saw himself as a constructivist, a term that
has a complex background with branches all over Europe. Even if
one should be wary of lumping them all together the various styles
balance somewhere between refuting individual expression on
the one hand and pure derivation on the other. Russian constructivism tended to interest itself in production, a sort of engineering
mode that Kasimir Malevich was opposed to just as the Bauhaus,
at various periods, tended to move towards pure “functionalism”:
something that Lázló Moholy Nagy strongly reacted to.
Constructivist art’s balancing act between individualism and production is both a visual and an intellectual issue. In fact, on the
level of ideas, there are more similarities with certain forms of
Dadaism than with other styles of painting. Wassily Kandinsky
may possibly represent a link between the individual and collective constructivist art though his work was never fully geometric.
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Geometric art’s repudiation of individualism is almost dialectic.
After the expressive subject of the abstract expressionism of the
ﬁfties or the neo-expressionism of the eighties, came a reaction
in the form of minimalism and neo-geo. It is interesting, but perhaps not so surprising, that these antitheses run parallel to conceptualist art. Idea-based art is also expressionism’s opposite,
something which conﬁrms the intellectual kinship it shares with
geometric abstraction.
But the links between geometric abstraction and conceptual art
should probably not be exaggerated. True, there are artists like
the American Sol LeWitt who have proceeded from geometric
ﬁgures to purely conceptual art, just as there are artists who work
with geometric ﬁgures in a purely conceptual manner like the
Swedish artist Jakob Dahlgren. But this does not obscure the fact
that, generally speaking, there is a very considerable difference
between the two art forms.

I very much doubt whether there are many artists who are content Geometric art can today direct itself as readily at the body as at
to submit to a system of rules and if they exist they should in the the eye. This is an expansion of the ﬁeld that is purely positive.
ﬁrst instance be regarded as conceptual artists. The system of
rules in geometric art is more a question of trying to establish a
Håkan Nilsson
ﬁeld of competence to investigate. But no system of rules is wholPh.D in Art History
ly inﬂexible, especially not if the visual aspect points in a direction
different from that which the rules suggest. The visual aspect has
the upper hand and the concept is subservient to it.
Gert Marcus likes to distinguish between disposition and composition. Disposition might possibly be translated as establishing a
sort of system while the business of creating the actual work of art
lies in the process of composition. Here there are no preordained
systems. As Steven Bann has pointed out in his book The Tradition of Constructivism, the early constructivists established general laws but the best of them viewed the world through “the prisms
of their own techniques”. There is an individuality that is inherent
in the mode of address rather than in the system of rules.
When I view contemporary geometric art I note two tendencies
with regard to the choice of materials. I can exemplify this with
reference to a number of artists chosen merely to illustrate the
point. Some of them, like Eva Sjöberg, Nils Kölare, Edwina Leapman and Anders Engman show a desire to investigate the characteristics of the different media. While with others, such as Werner Haypeter, Francoise Ribeyrolles-Marcus and Bo Andersson,
the range of materials is just as rich as it was in constructivism’s
infancy. That the tendencies co-exist testiﬁes to the fact that experimentation is not subject to any sort of dogmatism.
To sum up, it would seem that focus has been shifted towards
the visual aspect. Scientiﬁc objectivity has made room for the
phenomenology of the room and of perception which address
themselves to the vision of the beholder. There is less testing and
fewer principles. This does not prevent me from still regarding the
art as intellectual (i.e. as a challenge to the intellect and not in the
sense of being unworldly), but also more sensual in the sense
that it addresses all of the senses.
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MONICA BERÄTTAR...
frågande inför konstverket, beslöt vi att bjuF
Du har haft galleriet i 25 år, hur var det att da in några gäster tillsammans med ett antal konstnärer för att låta Cheryl deﬁniera
fortsätta efter Axel Knipschild?
vad hon ville ha sagt. Hon talade om ”formens förvandling” det bidrog till en trevlig
Monica
Efter Axels tragiska bilolycka våren 1983 samvaro och en livlig debatt.
bestämde jag mig för att fortsätta ensam.
Det var en svår tid med arbete som van- F
ligtvis slutade sent på kvällarna, men Ibland möter man en grupp studerande som
jag hade vänner som fanns i min närhet. tillsammans med en konstvetare går runt
Jag minns bl.a. Åke Sandström som kom i galleriet och berättar om den pågående
in till galleriet med ett antal personer. De utställningen för att ge en djupare insikt av
plockade ut, sorterade konsten som fanns de verk som visas. Den konsekventa linjen
i lagret och gjorde utförliga listor på allt. Eft- gör det lättare för besökare att med tiden
ersom det är viktigt att ha en tillförlitlig kon- lära känna vad som är konstruktivt, konkret
troll över konstnärernas verk underlättade och abstrakt.
det mycket för mig. Tack Åke för att Du
under alla år har ställt upp för mig och gal- Monica
leriets konstnärer med fotografering utan Galleriet visar inga dogmatiska riktningar,
det pågår hela tiden en förnyelse Jag upen tanke på egen vinning!
pskattar och känner en nyﬁkenhet för andra konstrikningar men personligen väljer
F
Vi minns spännande diskussioner kring jag att leva med den konst som jag visar.
den abstrakta och konstruktiva konsten
som Du ordnade. Vilka minnen har Du från F
Du har en rik dokumentation i galleriets bibden tiden?
liotek . Den som är nyﬁken kan få mycket
information.
Monica
Det har varit många föreläsningar, heta Kommer Du ihåg några fall då personer
debatter och musikstunder i galleriet. Pro- hänvisades till Dig istället för ett bibliotek?
fessorerna Teddy Brunius, Gunnar Berefelt
Monica
och Oskar Reuterswärd deltog ofta.
Det har hänt. Det känns positivt att kunna
Jag minns en samlingsutställning där Cher- låna ut böcker och kataloger till studerande
yl Koler visade en skulptur med ett svart som inte kan hitta dem i bokhandeln eller
kors nedsänkt i aska. Eftersom många på bibliotek.
besökare, inklusive mig själv, stod
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F
Du har presenterat många internationella
konstnärer i galleriet. Vilken betydelse har
kontakterna med utlandet haft?
Monica
Enormt mycket. Genom resorna i Europa
kom jag i kontakt med konstnärer, gallerister och samlare. De första 15 åren reste
jag tillsammans med konstnären Lars Erik
Falk, konservator Bo Killander och några
vänner. Vi hyrde en minibuss som fylldes
med konst som skulle återlämnas efter
visningar och för att hämta upp nya verk.
Det var en spännande tid med medverkan
på mässor, besök hos konstnärer och gallerier.
Ett par minnesbilder av många.
Sommaren 1986 reste vi till Vacciago i
Italien där konstnären Antonio Calderara
hade tillbringat sin längsta tid. Efter hans
död 1979 bildades en stiftelse där bostaden och ateljén öppnades för allmänheten. Eftersom jag ville göra en utställning med Calderaras verk kontaktade jag
hans hustru Carmela som tog emot oss
med värme. Jag fascinerades av hennes
gracila och nästan genomskinliga gestalt.
Vi tillbringade många timmar tillsammans.
Hon berättade om Calderaras liv då han
levde i Milano och delade ateljé med Lucio
Fontana i många år. Vänskapen med Josef
Albers blev till ovänskap men slutade med
att Calderara önskade ha en målning av
honom vid sin dödsbädd. När jag lämnade
stiftelsen hade jag mängder av böcker och
kataloger i famnen.

År 1997 reste jag tillsammans med konstsamlaren Mikael Blomquist till Cannes för
att besöka Gottfried Honegger. Han kontaktade mig per telefon med en förfrågan
om jag ville se hans nya skulpturer eller
göra ett besök hos hans vän konstnären
Bernar Venet. Eftersom jag inte hade träffat Venet tidigare valde jag det senare. Det
blev en obeskrivbar upplevelse. Vi träffades
tillsammans med Gottfried Honegger och
Sibyl Albers som sade “ Monica, nu kommer Du att träda in i konstvärldens himmelrike.” Det var ingen överdrift. Att se Bernar
Venets egna verk och privata samling gav
mig ett minne för livet. Tack Bernar för den
upplevelsen och för en viktig utställning i
galleriet 1999!
F
Vi vet att Du älskar att berätta roliga historier och Din speciella humor är legendarisk.
Många konstnärer vet nog inte om Du
menar allvar eller är lekfull ibland. Monica,
vad gjorde Du i containern utanför galleriet
en vinterkväll egentligen?

Monica
Det kan jag inte deﬁniera, men konsten
berikar min värld både visuellt och intellektuellt
F
Du samarbetar med ﬂera gallerier utomlands.
Monica
Jag har ett mycket bra och intressant samarbete med ﬂera gallerier.
I första hand vill jag nämna Annely Juda
Fine Art, London och Galerie Dorothea van
der Koelen i Mainz och Venedig.
F
Finns det någonting mer som Du vill lägga
till?
Monica
Jag vill tacka alla konstnärer, besökare,
samlare och vänner som har gett mig ett
intressant och rikt liv inom konstvärlden.

Monica
Det är en rolig historia, men det berättar
jag om en annan gång.
F
Någon har sagt : Vad är konst ? Ingen vet,
trots det ﬁnns konsten. Eftersom Du har
valt att visa konst, vad betyder konsten för
Dig?
Galleriets 10 års-jubileum 1991. Monica vilar på
Lars Erik Falks skulptur framför galleriet .
Photo Lars Pehrson
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Monica…
Q
You have been running the gallery for
twenty-ﬁve years. What was it like taking
over from Axel Knipschild?

Since many visitors, including me, did not
know quite what to make of the work we
decided to invite some guests together
with a number of artists to hear what Cheryl had to say about her piece. She spoke
Monica
of the “transformation of the form” and this
After Axel’s tragic death in a car accident in led on to a lively debate and a memorable
the spring of 1983 I determined to continue evening.
with the gallery on my own. This was a difﬁcult period with work stretching far into the Q
evening. But I had some close friends to Sometimes one meets a group of students
support me. For example, I remember Åke being guided round the gallery by an art
Sandström who came to the gallery with a historian who is trying to communicate a
number of helpers. They went through the deeper understanding of the work on disentire store and sorted the works of art and play. The gallery’s consistent policy makes
produced detailed lists of what we had. it easier for visitors, over time, to learn to
Since it is important to maintain control of recognize what is constructivist, concrete
an artist’s work this was a great help to me. or abstract art.
I must express my thanks to Åke for all the
years that he has selﬂessly supported me Monica
and the artists at the gallery with his pho- The gallery does not adhere to any dogtography.
matic ideas but is in a constant state of renewal. I appreciate and am curious about
Q
other directions in art but have chosen
One remembers exciting discussions you personally to live with the sort of art that
organized about abstract and constructive I exhibit.
art. What are your special memories from
this time?
Q
The library of the gallery is a rich source of
Monica
documentation. Anyone who is interested
There have been many lectures, ﬁerce de- will ﬁnd a great deal of information here.
bates and musical evenings at the
Do you remember people being referred to
gallery. Professors Teddy Brunius, Gun- you rather than to a library?
nar Berefelt and Oskar Reuterswärd often
took part. I remember a group exhibition
at which Cheryl Koler showed a sculpture
with a black cross embedded in ashes.
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Monica
There have been occasions. It feels positive to be able to loan out books and catalogues to students who can’t ﬁnd these resources in bookshops or libraries.
Q
You have presented numerous international artists at the gallery. What have these
contacts with the wider world meant to
you.
Monica
They have been hugely important. Travelling in Europe I came into contact with artists, gallery owners and collectors. During
the ﬁrst ﬁfteen years I travelled with artist
Lars Erik Falk, conservator Bo Killander
and a number of friends. We hired a minibus that we ﬁlled with art that was to be
returned following exhibitions and we collected new work. This was an exciting period with participation in numerous art fairs
and many visits to artists and galleries.
I can choose a couple of memories among
so many. In the summer of 1986 we travelled to Vacciago in Italy where the artist
Antonio Calderara had spent much of his
working life. After his death a foundation
was started in 1979 and his home and
studio were opened to the public. Since I
wanted to mount an exhibition of Calderara’s work I contacted his wife Carmela who
received us very hospitably. I was fascinated by her delicate, almost transparent
ﬁgure. We spent many hours

together. She told us about Calderara’s
life when he was living in Milan where he
shared a studio with Lucio Fontana for
many years. His friendship with Josef Albers turned into enmity but ended with Calderara requesting to have one of Albers’s
paintings by his deathbed. By the time I
left the foundation I had a whole armful of
books and catalogues.

Monica
That is a funny story but I shall keep it for
another occasion!

In 1997 I travelled to Cannes with art-collector Mikael Blomquist to visit Gottfried
Honegger. He contacted me by phone and
asked if I would like to see his new sculptures or visit his artist friend Bernar Venet.
Since I had not previously met Venet I
chose the latter option. The meeting turned
out

Monica
That is something that I cannot deﬁne. But
art enriches my world both visually

to be a fantastic experience. We met together with Gottfried Honegger and Sibyl
Albers who told me “Monica, you are going
to enter the paradise of the art world”. This
proved to be no exaggeration. Seeing Bernar Venet’s own works and his private collection gave me a memory for life. Thanks
to Bernar for this very special experience
and for an important show at the gallery in
1999.
Q
We know that you love telling jokes and
that your sense of humour is legendary.
Many artists are not always sure whether
you are serious or are joking. What was it,
Monica, that you actually got up to in the
container outside the gallery one winter’s
evening?

Q
Someone said: What is art? No one knows
yet art certainly exists. Since you have
chosen to show art, what does art mean
to you?

and intellectually.
Q
You collaborate with several galleries in
other countries.
Monica
I have very stimulating collaboration with
several galleries. I should especially mention Annely Juda Fine Art in London and
Galerie Dorothea van der Koelen in Mainz
and Venice.
Q
Is there anything else you would like to
add?
Monica
I should like to thank all the artists, visitors,
collectors and friends who have given me
such a rich and interesting life in the art
world.
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Cheryl AKNER-KOLER, Stockholm, Sweden
Vridning och upplösning av Konstruktivismens ”hard edges”

arbete inte längre var möjlig. Även om min uppmärksamhet då låg
på mellanrumsformer, genomskinlighet och skuggor kunde jag
Jag ska här försöka ge en kort sammanfattning av den transfor- ändå kontrollera skarpa relationer mellan geometriska element
mation som min konst har genomgått från mitt tidigare arbete och behandla dessa konstruktioner som objekt i rum.
med skarpkantade, svarta trianglar till amorfa punktmoln-volymer.
Jag vill också ﬁra att jag har fått möjlighet att ställa ut ett ﬂertal Genom mitt intresse för moln, turbulens och instabila partiklar
gånger på Galerie Konstruktiv Tendens tack vara Monica Urwitz började jag ifrågasätta den hårda proﬁlen hos mina objekt samt
generositet och förtroende. Genom Monica och genom lokala och mina arbetsmetoder, samspelet med material och bristen på saminternationella konstnärer och samlare på galleriet ﬁck jag en rik arbete med andra discipliner. En viktig förändring inträffade när
inblick i den rysk-europeiska konstruktivistiska rörelsen,vilket gav jag kontaktade fysikern Per Sällström angående mina experiment
en historisk förankring till min konst/designutbildning från New med genomskinlighet för att diskutera Goethes färglära. Våra inYork. Att nu återvända till Konstruktiv Tendens 25-årsjubileum formella möten på Stockholms Universitet (SU) och i min ateljé
återuppväcker minnen av en viktig period i mitt liv som jag är djup resulterade i ett verk om färguttryck i molnvolym. Jag skrev en
tacksam för.
kort sammanfattning om de insikter som våra samtal hade gett1.
Som ett led i detta studium startades ett annat projekt i samarMin debututställning på Konstruktiv Tendens 1986 byggde på bete med tre andra fysiker från SU: Lars Bergström, Narendra
att frigöra mellanrumsformer, avgränsade mellan de triangulära Yamdagni och P.O. Hulth. Vårt gemensamma intresse för tomelementens hårda kanter och skarpa silhuetter. Det underliggande rum blev temat, och fokus låg på molnkammaren och de första
syftet var att förvränga och vrida geometrin genom kompositions- aktiviteter som uppstår i rymd. Vi avslutade projektet med parallellexperiment utan att förvränga själva grundelementen. Denna dis- utställningen tomrum2 på Bergianska trädgården. Senare blev
torsion uppstod genom rörelse mellan diagonala ytor och dyna- vi alla fyra inbjudna för att utveckla ett nytt projekt för en utmiska dimensioner. Min nästa utställning 1989 handlade om att ställning i en konst- och vetenskapsfestival i Stockholm. Denna
rotera distorterade, triangulära konstruktioner som fördunklade utställning utforskade olika koncept kring oändlighet och cykskarpa detaljer och riktade uppmärksamheten på den oscilleran- liska processer. Ur denna kontext utvecklades de tre punktmolnde silhuetten. En temporal kvalitet kom till tack vare rotation och volymer som presenteras här3. Dessa digitala volymer har sitt
förstärkte känslan av formens mångsidighet i rymden. Mitt sista ursprung i samma skulptur, twisted cruvatures. Varje bild uttrycker
försök att aktivera galleriets rum var att arbeta med grader av en transformation från en fast form som vrider sig genom rymden
genomskinlighet och skuggor, som upplöste mina triangulära till en 2,5-dimensionell projektion av alla 3D-punkter på ett plan.
objekt i en mångfald av diffusa punkter, ljus och färg.
Ibland frågar jag mig själv om jag har klivit över gränsen? Har
Mitt arbete med genomskinlighet och skuggor vidareutvecklades min transformationsfas från konstruktioner av geometriska objekt
genom experiment med att förkroppsliga ur-färger i ett moln av till arbete med instabila material och punktmoln-volymer inneburit
dimma och rök. Den instabila hög av aska, som var avfall från en radikal förändring som utmanar konstruktivismens konceptumina pyro/rökstudier, gav mig nya material med andra egen- ella gränser? Eller har jag bara gjort en gradvis förﬂyttning av en
skaper. Jag började parallellt bädda ner förkolnade former i aska, svävande gräns, som fortfarande omfattar den konstruktivistiska
inlagda i glasboxar. Detta skifte till instabila material och dissi- andan och som snarare visar på en förändring av material, sampativa rökpartiklar markerade en ändring i hur jag arbetade. Jag arbetspartners och ny teknologi?
kände att den kontroll som triangulära former gav mitt tidigare
Av Cheryl Akner-Koler
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Twisting, blurring and dissolving the hard edges of constructiv- though my attention in these three exhibitions was on void, blur,
ism
transparencies and shadows, I was still able to sharply deﬁne the
relationships between the geometric elements and treat these
This text attempts to brieﬂy summarize the transformation of my constructed compositions as objects in space.
earlier work with hard edge black triangles into amorphic point
cloud images that dissolve in space. I would also like to celebrate Through my growing interest in clouded volumes, turbulence and
the many exhibition opportunities that were generously offered to unstable particles, I began to question the hard edges of my conme by Monica Urwitz. Through Monica, the local and international structed objects as well as my methods, use of technologies and
artists and collectors at the gallery Konstruktiv Tendens, I was my lack of interaction with other disciplines. A major change ocintroduced to the Russian-European constructivist movement that curred when I contacted physicist Per Sällström concerning my
complemented and gave historical roots to my art /design educa- experiments on translucency to discuss with him Goethe’s color
tion in New York. To now return for the 25th anniversary of Kon- theory. Our informal meetings at Stockholm University (SU) and
struktiv Tendens reconnects me with an important passage in my at my studio resulted in a work on color expression in clouded
life, which I am deeply thankful for.
volume. I prepared a short report about the ﬁndings of our exchange1. This in turn led to a new art & science project concerning
My debut exhibition at Konstruktiv Tendens 1986 was based on empty space2. This project was done in collaboration with three
emancipating the enclosed void captured between the hard edg- other physicists from SU: Lars Bergström, Narendra Yamdagni
es and sharp contours of dynamic black triangles. The underly- and P.O. Hulth and was planned around our common interest in
ing aim was to distort and twist geometry through compositional cloud chamber and turbulence in space. We ﬁnalized the project
experiments, without distorting the geometric elements them- in a cross-parallel exhibition at the Bergianska Botanical Garselves. The distortion emerged through the movement between dens. Later we were all four invited to prepare a new exhibition in
diagonal surfaces and dynamic dimensions. My next show 1989 an art/science festival in Stockholm. This exhibition explored the
was planned around rotating distorted, triangular constructions concepts inﬁnity and cyclical processes, in which the three point
that slightly blurred the details bringing attention to oscillating sil- cloud images presented here were developed3. These digitally
houettes. The added temporal quality of rotation and movement plotted images all originate from the scanned points of the same
strengthened an experience of the plurality of form in space. My sculpture, twisted curvatures. The images express a transformalast attempt to activate the gallery’s space 1992 was to work with tion from a solid form curving through space to a 2.5 dimensional
varied degrees of translucency and shadows transforming my tri- image projecting all 3-D points on one plane.
angular sculptures into an array of blurred points, light and color
I sometimes ask myself if I crossed the line? Did my transformaMy work with translucency and shadows progressed through ex- tion phase from constructing geometric objects to working with
perimentation with embodied color in clouds of smoke. The un- unstable materials and clouded images mark a radical move that
stable pile of ashes resulting from my pyro-studies offered me challenges the conceptual boundaries of constructivism? Or did
new means of expression and I began to embed different shapes I just make a gradual move that still embraces the spirit of conand materials in ashes framed by glass containers. This shift to structivists, showing more of a shift in materials, collaborative
unstable materials and dissipating particles marked a change in methods and new technology?
the way I approached my work. The control that triangular geometric forms gave my earlier work was no longer attainable. Even
By Cheryl Akner-Koler
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”Point cloud images”, ett urval av punkter som var inskannade från en
aluminium skulptur som heter twisted curvatures.
Jag utvecklade skulpturen genom ett samarbetes projekt om oändlighet
med fysiker Lars Bergström. Vi studierade komplexa kurvor i relation till
string teori och form teori. Jag har en artikel om hela projektet som var
publicerad 2005 i Leonardo magazine
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Point cloud images 2002
Laser ink on white ﬁlm
90 x 35 mm
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BO ANDERSSON, Sollentuna, Stockholm, Sweden

Bo Andersson skapar en konst, som är en hyllning till materialet Bo Andersson creates art that is a tribute to the material, regardoavsett om det utgörs av tungt massivt järn, jord eller halvtranspar- less of whether this is heavy, solid iron, earth, or semi-transparent
anta hinnor. Järnet, kolet, plastfolien eller den ﬂytande oljan ger ﬁlm. The iron, coal, plastic wrap or buoyant oil provide the form.
formen.
Bosse is the material’s messenger. He interprets, listens and
Bosse är matelialens budbärare. Han tolkar, lyssnar och avlockar uncovers the material’s questions and answers. With living cermaterialet frågor och svar. Med vital säkerhet formar han skulp- tainty, he forms his sculptures, installations or the room. The artturen, installationen eller rummet. Konstverket tycks ﬁnnas där work seems to have been there before the time of its creation, as
redan innan det har skapats, som om det alltid funnits. Av valsade though it has always existed. With roller plates, precisely welded
plåtar, precist hopfogade till sköldar, sammankopplar han då och together into shields, he connects the then and now.
nu.
The laser lets Bosse magnify the artistic gesture. It allows him to
Lasern tillåter Bosse förstora den konstnärliga gesten. Den till- form the work, whose reach demands backgrounds as large as
låter honom att forma verk, vars utsträckning kräver bakgrunder frozen seawater or cloudy night skies.
stora som frusna havskivar eller molniga natthimlar.
Maria Fridh
Utställningschef,
Statens sjöhistoriska museer
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Maria Fridh
Head of exhibitions
Sweden’s National Maritime Museums

Embryo by Bo Andersson and
Ian Kriland, laserinstallation at
Konstakademien, 2004.
Photo: Ian Kriland
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Frank BADUR, Berlin, Germany

Det enkla som är så svårt att uppnå förblir enkelt och fundamentalt! När det bara ﬁnns ett fåtal konstanter får varje komponent
en större tyngd. Ett felaktigt drag och hela konstruktionen kollapsar. Men de konkreta, konstruktivistiska förhållandena är bara
en tillfällig garant i sin egenskap av ett nödvändigt villkor som
måste uppﬁnnas på nytt i varje ny målning. Ett hus utan levande
färger och dessas naturliga utseende vore ett dött hus. Men där
ett ting får interagera med ett annat, där ett utrymme lämnas för
att dess motsats kräver det och där det ﬁnns en balans – där ﬁnns
det liv. Där diametriska kontraster förenas med hjälp av färg, där
det inre stöttar det yttre, där förvandlas konstruktivistiska värden
till mänskliga värden och uppgår i en icke tidsbunden universell
själ. Ingenting är svårare än att konfrontera en värld som inte kan
handskas med den ﬂod av bilder som sköljer över oss, med en
konst som så tydligt exponerar sina egna villkor, som är så obevekligt klarsynt gentemot sig själv och som ändå bevarar det nödvändiga utrymmet för konstens mystik.

The simple that is so hard to achieve does remain both simple
and fundamental! When there are only few constants, each component takes on added weight. One wrong move and the entire
construct collapses. The concrete, constructivist conditions are
only a temporary safeguard, as the conditio sine qua non that has
to be reinvented in each new painting. The house without living
colours and their natural appearance would be a house of
the dead. Yet where one thing is allowed to react to the other,
where room is left because the opposite requires it and where
a balance is still struck – that is where life is. Where diametric
contrasts are reconciled by colour, where the inner supports the
outer, there constructivist values become human values and enter into a timeless universal spirit. Nothing is more difﬁcult
than to confront a world that cannot deal with the ﬂood of images,
with an art that so exposes its own conditions, that is so relentlessly candid with itself, and yet is bound to retain the necessary
room for the mysteries of art.

Reinhard Ermen

Reinhard Ermen

Ur uppsatsen: The Simple That is so Hard to Bring Into Being, From the essay: The Simple That is so Hard to Bring Into Being,
Notes on the Art of Frank Badur
Notes on the Art of Frank Badur
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Untitled, 1999/2001
Oil/acrylic on canvas
140x120 cm
Photo: Olaf Bergmann, Bochum
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Siri BERG, New-York, USA

Abstrakt konstruktiv konst har en unik position i Sverige och i Abstract constructive art holds a unique position in Sweden, and
världen! Och det ﬁnns inget annat galleri som i så stor omfattning in the world! There is no other gallery that specializes to such a
magnitude in abstract and constructivist art.
specialiserar sig på abstrakt och konstruktiv konst.
Jag blev övertygad om Monica Urwitz säkra konstsmak redan
första gången jag träffade på henne och galleriets konstnärer.
Hon har ett oerhört säkert öga för konst och ett exceptionellt gott
omdöme inom detta konstområde. De senaste tjugofem årens
verksamhet är bevis för detta.

Monica Urwitz‘s unfailing taste in art was apparent to me from my
ﬁrst encounter with her and the gallery artists. She has an incredibly sure eye and exceptional judgment in this area of art. The
past 25 years attest to this.

As a Swedish-born artist living and working in New York, I always
Som svenskfödd konstnär som bor och arbetar i New York har jag looked forward to returning to Stockholm to meet and talk shop
alltid sett fram emot att återvända till Stockholm för att träffa och with Monica.
prata jobb med Monica.
It was always inspiring to view all of the unique exhibitions of the
Det har alltid varit inspirerande att besöka alla de unika utställnin- roster of gallery artists such as Gert Marcus, Francoise Ribeygarna med konstnärer som Gert Marcus, Françoise Ribeyrolles- rolles-Marcus, and many, many more.
Marcus och många, många ﬂer.
In December 2003, Monica attended a solo show of mine at the
I december 2003 kom Monica till en separatutställning som jag Konstnarshuset in Stockholm. It was here that she selected my
hade på Konstnärshuset i Stockholm. Det var då hon valde ut mitt assemblage titled “BMW” for her next upcoming Annual Group
assemblage ”BMW” till nästa årliga grupputställning för galleriets exhibition of gallery artists.
konstnärer.

“Liksom Carl Milles en gång arbetar Siri Berg gärna med found
objects och ﬁnner skönhet I det som andra kastar bort.
Inspirationen till assemblaget BMW (2002) kom från en svart,
metallglänsande helsida I en tidskrift. Pa matt korrugerat papper
har hon lagt ett reliefmönster av blanka CD skivor och deras
frykantiga omslag. Dagsljus och elektriskt ljus ger olika men
fascinerande skifningar I svärtan och verket kan ses som konstnärens homage till Ad Rinhart och hans “Black Paintings”
From “Svenska konstnärer I varlden”
by Malin Philipson
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BMW 2002,
CD discs & covers
on corrugated paper
60 x 48 cm
Photo: Tom Bonnald
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Ulf BERG, Skotterud, Norway
Min första kontakt med Konstruktiv Tendens etablerades på 70talet när jag studerade vid Kunstakademin i Köpenhamn. Mina
handledare var professor Gunnar Aagaard Andersen och Ole
Schwalbe, som då var rektor för Akademin och ansvarig för Laboratoriet för konstruktiv bildframställning. Och med sådana lärare
hade jag verkligen allt som behövdes för att mina studier skulle bli
meningsfulla. På den tiden var jag särskilt fascinerad av rummet
och form/linjer placerade i detta rum samt att experimentera med
färger i uppbyggda rum konstruerade efter det gyllene snittet.
Jag hade upptäckt att tejp fungerade minst lika bra som färg för
att deﬁniera och skissa på nya ﬁgurer i en lineärt kontext/sammanhang – jag gick därför till rektors kontor för att få en rekvisition. Resultatet blev ett besök i kvarterets pappershandel,
I. Chr. Petersen, vid St. Nikolaj-kyrkan. Nästa gång jag såg rektor Schwalbe satt han bakom sitt stora skrivbord. Han tittade på
mig över glasögonkanten och sa med ett diaboliskt leende: ”Berg,
när ni behöver mer tejp, kan ni då tala om för mig hur mycket
ni behöver?” Det visade sig att jag hade införskaffat ungefär två
kilometer lädertejp. Resultatet blev en rad installationer i Köpenhamn, Lund och Montreal. Konceptet adopterades till och med av
dekoratörerna vid Daells varuhus, på den tiden ett välkänt varuhus i Köpenhamn. Men de ﬁck betala ur egen kassa.
Via Gunnar Aagaard Andersen och Ole Schwalbe hörde jag talas
om Konstruktiv Tendens i Stockholm, och några år senare när jag
gjorde ett studiebesök i Stockholm samlade jag mod till mig och
gjorde ett besök på galleriet som redan då var inrymt i en magniﬁk
gammal biograf. Jag träffade Monica, en upptagen och effektiv,
men också vänlig och vacker dam som satt vid sitt skrivbord. Jag
tog verkligen intryck och överlämnade de bilder jag hade tagit
med mig. Monica bad mig komma tillbaka när hon hade haft tid
att titta på dem. Och jag kom tillbaka.
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Dock dröjde det tyvärr 20 år innan jag ﬁck möjlighet. Min vän, professor K. G. Nilson, hjälpte mig att återknyta bekantskapen med
Monica och vi kom då överens om att skapa en utställning under
1995. Det är med stor glädje och tillfredsställelse som jag idag
minns utställningen: Konstruktiv Tendens är ett fantastiskt galleri
och jag är stolt över att ha haft möjlighet att bidra, om än med så
lite, till dess välkända och viktiga arbete för konstens främjande.
Ulf Berg

My ﬁrst connection with Konstruktiv Tendens was established way
back in the 70s when I was studying at the Royal Danish Academy of Art in Copenhagen. My instructors were Professor Gunnar
Aagaard Andersen and Ole Schwalbe, who was then Principal of
the Academy and in charge of the Laboratory of Constructive Imagery. With teachers like that I had all that I could wish for to make
my studies meaningful. At that time I was especially fascinated
by space and ﬁgures placed in space, and by experimenting with
colours in boxes deﬁned by the golden section.

But twenty years passed before my return. Professor K. G. Nilson,
a friend of mine, re-introduced me to Monica and we agreed to
make an exhibition in 1995. I still remember that exhibition with
great pleasure: Konstruktiv Tendens is a great gallery and I feel
honoured to have contributed, however humbly, to their well
known and very important work for the promotion of art.
Ulf Berg

I had noticed that tape could be used as well as paint to deﬁne
and outline new ﬁgures in a linear context – which made me go
to the Principal’s ofﬁce asking for a requisition. The result was a
visit to the local stationer, I. Chr. Petersen’s Paper Shop, next to
St Nikolaj’s Church. When I next saw Principal Schwalbe, he was
sitting behind his large desk. He looked up at me over his glasses
and said with a diabolical smile, “Berg, when you need more tape,
would you be kind enough to tell me how much you need?” I had
actually purchased about two kilometres of leather tape! The ﬁnal
result was several installations in Copenhagen, Lund and Montreal. In fact the concept was even adopted by the decorators of
Daells Varehus, in those days a well known department store in
Copenhagen. But they had to pay for their own tape!
From Gunnar Aagaard Andersen and Ole Schwalbe I heard
a lot about Konstruktiv Tendens in Stockholm, and a couple of
years later, when I was in Stockholm on a study tour, I braced
myself to visit the gallery which was beautifully situated inside a
magniﬁcent old cinema. I met Monica, a busy and efﬁcient (but
also friendly and beautiful) lady sitting at her desk. I was duly
impressed, handed over the pictures I had brought, and Monica
told me to come back when she had had the time to look at them.
I did come back.
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Tape action Copenhagen -76
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Mats BERGQUIST, Marostica, Italy

- såsom den blinde Narcissus inte ser sin bild i vattnets yta, men dock anar mörkret under densamma –
försöker jag visa icke bilden bakom den monokroma ytan-

- like a blind Narcissus unable to see his own reﬂexion, on the waters surface, but only able to imagine the darkness
below- I am trying to show the non-picture behind the monohrome surface –
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Untitled 250 x 250 cm,
Encaustik 1999.
Photo: Alessandro Molinari
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Andreas BRANDT, Niebüll, Germany
Galleri Konstruktiv Tendens ﬁrar 25 år – dags att se tillbaka, dags
att ﬁra. Kan det verkligen stämma? Detta frågar jag mig ovilligt, ja
nästan misstroget. Har detta galleri bara funnits i 25 år? Har det
inte alltid funnits? För det har kommit att bli något beständigt, en
institution i Stockholm i den kalla nord. Att det inte skulle ﬁnnas
går inte att föreställa sig.
Galleriet ligger på Nybrogatan i en före detta biograf. Små rum
som vetter mot gatan och en trappa ner en stor åttkantig lokal.
Vita väggar, artiﬁciell belysning; ett fantastiskt utrymme för utställningar.
Eldsjäl under de tidiga åren var Axel Knipschild. Entusiastisk inför
idén att här skapa ett utrymme för konstruktiv konst, som en motvikt till fördomar och motstånd.
Jag lärde känna honom i Helsingfors. Kort därefter, 1980 – galleriet kallades fortfarande Christel – ordnade han en utställning åt
mig här. En andra utställning följde 1985. Under åren som följde
träffade jag många samlare här, som till exempel Anders Dalén,
Håkan Strömberg, Keity Klynne och Lennart Nyberg. Jag träffade
också konstnärer som Olle Bertling, Gert och Francoise Ribeyrolles- Marcus, Lars Erik Falk, Matti Kujasalo och andra; liksom
Lars Nittve som då fortfarande förmodligen var student och som
skrev om min första utställning i Svenska Dagbladet.
Efter Axels alltför tidiga bortgång tunnades kontakterna ut för
att så småningom helt upphöra. Många år senare när jag reste
med min fru Kristina till Finland hade jag då och då vägarna förbi
Stockholm. Självfallet ledde vägarna oss alltid till Nybrogatan, till
Monica Urwitz.
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Och som alltid, och sedan urminnes tider, sitter hon här bakom
sitt stora vita bord, alltid klädd i svart, alltid elegant och tittar med
känsliga, ibland eftertänksamma, ibland frågande ögon på konsten, konstnärerna och världen, kunnig och erfaren och ändå
alltid nyﬁken.
Andreas Brant
september 2006

Twenty-ﬁve years of existence for Konstruktiv Tendens – time to
look back, time to celebrate. How can this be? I ask myself, almost incredulously. Is it really only twenty-ﬁve years, not longer?
Hasn’t the gallery always existed?

And as always, since time immemorial, Monica sits in the gallery behind her big white table, always dressed in black, always
elegant, looking with sensitive - sometimes pensive, sometimes
quizzical - eyes at art, artists and the world; knowing and yet ever
curious.

For Konstruktiv Tendens has become an institution in Stockholm,
up here in the far north. Its not being here seems unimaginable.
Situated on Nybrogatan, in the premises of a former cinema.
Small rooms face the street then, downstairs, there is a big octagonal hall. White walls, artiﬁcial light. A marvelous space for
exhibitions.

Andreas Brandt
September 2006

Spiritus rector during the early years was Axel Knippschild. He
was enthusiastic about the idea of creating a space for constructive art, in deﬁance of all prejudice and resistance.
I made his acquaintance in Helsinki. Soon thereafter, in 1980,
when the gallery was still called Christel, he arranged for me to
exhibit there. A second exhibition followed in 1985. Over the years
I met many collectors here, such as Anders Dalén, Håkan Strömberg, Keity Klynne and Lennart Nyberg. And I met artists like Olle
Bærtling, Gert and Françoise Marcus, Lars Erik Falk, Matti Kujasalo and others; also Lars Nittve, then probably still a student,
who wrote about my ﬁrst exhibition in Svenska Dagbladet.
After Axel’s much too early death the contacts faded, dropped.
Years later, travelling to Finland with my wife Kristina, I periodically came to Stockholm again. It goes without saying that we
always found our way to Nybrogatan and to Monica Urwitz.
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Schwarz-weiss mit gelb und grün
2005
50x80 cm öl/acryl auf Lwd
Photo: Andreas Brandt, Niebüll
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Johan CARLÉN, Stockholm, Sweden

Fjärding

A Quarter

En kvarts sekel, en fjärdedel av en kvadrat. Kan fortfarande bli
en kvadrat. Men även en cirkel, triangel eller vilken annan form
som helst. En form. Konstruktivt tänkande. Är att vara fri. Inom
eller utan. Regler eller inte. Linjal eller ej. Betydelsen av tendens. En konstruktiv tendens.

A Quarter of a Century, a fourth of a square can still be a
square. But also a circle, triangle or any other kind of form. A
form. Constructive thinking. Is to be free. Within. Or without.
Rules or no rulers. Rulers and no rules. The importance of a
tendency. A constructive tendency.

Galleri Konstruktiv Tendens har varit aktivt i 25 år, en fjärdedels
sekel, en kort tid i konstens historia – men i jämförelse med ett
liv – långt. Puberteten ligger bakom.

Gallery Konstruktiv Tendens has been active for 25 years, a
fourth of a century, a short time in the history of art - but compared to life long. Adolescence is in the past.

Det här är inte slutet – det är början.

This is not the end – this is the beginning.
Johan Carlén
Augusti 2006
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Johan Carlén
August 2006

Untitled 21x30 cm
Photo: Johan Carlén
35

John CARTER, London, England
Grattis Konstruktiv Tendens till 25 års verksamhet och hängivenhet för den konstruktiva konsten och dess närbesläktade konstformer! Efter några års uppehåll återupplivades mina kontakter
med galleriet nyligen, och jag hade i april 2006 en separatutställning där.

Congratulations to Konstruktiv Tendens on twenty ﬁve years
of activity and dedication to constructive art and associated art
forms. After a gap of some years, my own connection with the
gallery has recently been renewed, and a solo exhibition of my
work was held in April 2006.

Mitt arbete beskrivs ofta som en dialog mellan måleri och skulptur, men i själva verket är det en förlängning av måleriet i ett tredimensionellt rum. Dess geometriska former är ihåliga strukturer,
vanligen gjorda av plywood som målats med ett lager akryl och
marmorpulver. Genom att ytan blästras blir den slät och färgen
får en ojämn struktur. Verkets fysiska och taktila karaktär förhöjs
på detta sätt och leder oss bort från måleriets värld – och dess
släktskap med illusionen – mot de verkliga tingens värld eller
skulpturens.

The nature of my work is often described as a dialogue between
painting and sculpture, but is in reality an extension of painting
into three-dimensional space. Its geometric forms are hollow
structures usually made from plywood, coloured with a coating
of acrylic and marble powder. Sanding this coating, makes its
surface ﬂat, and also gives the colour an uneven tonality. The
physical and tactile character of the work is enhanced in this way,
and directs us away from the world of painting - and its association with illusion - towards the world of real objects or sculpture.

Verkets form, dess tjocklek, hålen eller snitten som skärs in i ytan
är också viktiga när man vill ge varje enskilt verk en stark fysisk
närvaro. Jag har nyligen utvecklat en ny grupp objekt genom att
använda skurna linjer. Det hela började med ”Spiraltemat”, men
används nu till andra idéer också. I en del fall är linjerna eller
skårorna ganska grunda – de har skurits in i ytan med en ”router”
– i andra fall har linjerna skurits igenom hela verket. Men om man
ser på verken på håll så är den visuella effekten i båda fallen den
av en dragen linje. Det är bara på nära håll som åskådaren inser
att linjen är en skåra och att detta ger antydan om en strukturell
delning. Så blir linjen ett skulpturalt faktum.

The shape of the work, its thickness, the holes or incisions cut
into the surface, are also important in giving a strong physical
presence to each work. Recently, I have been developing a new
group of objects using incised lines. This began with the “Spiral
Theme”, but now is being used for other ideas too. In some instances, the lines or grooves are quite shallow, cut into the surface with a router, whilst in others, the lines are cut all the way
through the full thickness of the work. However, when seen from
a distance, in both instances; the visual effect is of a drawn line.
It is only at closer range that one comes to realise that the line is a
cut, and that it indicates a structural division. So the line becomes
a sculptural fact.

John Carter. London. september 2006

John Carter. London. September 2006
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Pendant Line III, 2006
170x40x6,5 cm,
Acrylic with marble powder on plywood
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Thomas DEYLE, Köln, Germany
Kära Monica,

Dear Monica,

Allra först: hjärtliga gratulationer med anledning av galleriets 25- First of all Happy Anniversary for your gallery!
årsjubileum!
When I think of your gallery I always have two things in my mind:
När jag tänker på ditt galleri handlar det alltid om två saker: för ﬁrst I always appreciated your tough attitude regarding the prices
det första, har jag alltid uppskattat din tuffa attityd när det gäller of the artwork that you sold. The price is the price and there was
priserna på den konst du sålt. För mig som konstnär som ställt ut no collector’s discount. For me as an artist who exhibited several
ett ﬂertal gånger i ditt spatiösa och vackra galleri, har detta varit times in your huge and beautiful gallery space this was always
en stor trygghet - jag har aldrig behövt oroa mig för att inte få det something that I could rely on and I never had to worry about not
jag begärt för mina verk. Och det är verkligen något unikt i den getting the price I wanted for my artwork. After a very great deal of
konstvärld jag lärt känna genom åren!
experience in the art world I know that this is really unique.
För det andra, kommer jag aldrig att glömma den gång jag för andra gången hade en separatutställning på galleriet och skadade
ryggen så illa att jag nästan inte kunde installera min utställning
med de stora glasmålningarna. Tack vare medicinsk behandling
hos en gammal dam om hörnet från galleriet, kunde jag gå igen
– du köpte till och med en specialmadrass åt mig. Den jag hade
på mitt hotell var så dålig att du tyckte att vi skulle köpa en ”riktig”
madrass så att jag skulle kunna sova utan smärtor. Den omsorgen kommer jag aldrig att glömma.

Tack Monica och ännu en gång hjärtligt grattis!
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Second, I have never forgotten the occasion when I came to your
gallery the second time for a one man show. I hurt my back so that
I was almost unable to install the show with my big paintings on
glass. After medical treatment from an old lady round the corner
from your gallery – she jumped on my back, but very professionally, so that I could somehow walk again – you even bought a
special mattress for me. The one in my hotel was truly terrible,
and you said “This is no good for your back, we have to get a really good one, so that you can sleep without pain.” I have never
forgotten how you cared for me as an artist.
Thank you Monica and once again Happy Anniversery!

CANDELA N03/2004
Acrylic on acrylic glass
Diameter 200cm
Photo: Thomas Deyle
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Anders ENGMAN, Stockholm, Sweden
Galerie Konstruktiv Tendens speglar den geometriska konstens
historiska förlopp. Galleriets konstnärer var i början typiska för
efterkrigstidens konstruktivism med emellanåt kvasivetenskapliga anspråk på renhet och optisk stringens. Undantagen sysslade
med tillvaron som sådan, som den mystiske geometrikern Hans
Hinterreiter eller den drastiskt naive Olle Bærtling. En kontrapunkt
är puristen Gert Marcus, vars icke-berättande modulationer av
form med färgelement och vice versa har vuxit monumentalt till
en en-persons-fenomenologi.

Galerie Konstruktiv Tendens reﬂects the history of geometrics.
The gallery’s artists were, in the beginning, typical for post-war
Constructivism, but in between there were quasi-scientiﬁc claims
of cleanness and optical strictness. While the exception worked
on existence as such – as the mystical geometrician Hans Hinterreiter or the drastically naïve Olle Baertling. A counterpoint is
the purist, Gert Marcus, whose non-narrative modulations of form
with color elements and vice versa have grown monumentally into
a one-man phenomenon.

Senare öppnades plattformen för icke traditionella konstnärer
med friare former. Galleriet symboliserade en ny period, fri från
kategoriska gränser. Disciplin, en grundval för konkretismen (på
annat vis än för konstruktivismen, men det är en annan berättelse), försvann synbarligen genom 1990-talets postmodernism
– som snabbt nog ebbade ut eftersom den var en intellektuell våg
utan bildkonstnärlig härstamning.

Later the stage was opened for non-traditional art with freer
forms. The gallery symbolized a new period free from categorical limitations. Discipline, a basic for Concretism (but in another
way from Constructivism, but that is another story), disappeared
evidently with the Postmodernism of the 1990’s. Which quickly
enough faded away because it was an intellectual wave without
artistic roots.

För tjugofem år sedan hade konstruktivisterna protesterat mot
en sådan tanke: att deras rena tradition skulle vara avhängig av
en dialog med samhälle och varande (även om detta faktiskt var
startpunkten för den ryska traditionen). Men konsten har ingen utveckling utan bara enkla förlopp och skeenden som – vilket alltså
galleriet har speglat genom åren – är starkare och mer organiska
än enstaka genrer och överlevnadsanspråk. Det är tänkvärt i hur
hög grad konkretismens liv var dess icke dialektiska karaktär: däri
låg dess provokativa integritet och slutpunkt.
Idag använder bildkonsten oräkneliga referenser bortom bildens
värld: så försöker unga konstnärer berätta historierna om sina liv
som i sin tur är deras konst. Vad kan man från den bakgrunden
lära av galleriets verksamhet? Eftersom galleriet har fokuserat på
visuell konst framför intellektuella koncept, symbolism eller privat
jag-berättande har känslan för visualitet försvarats och förts vidare till unga i en tid som motarbetar personlig visuell frihet. Strävan bort från det manipulerade är ett tidlöst upptäckartema, som
jag tror är galleriets själ.

Twenty-ﬁve years ago the Constructivists would have protested
against such a thought: that their clean tradition would be dependent upon a dialogue with society and existence (even if this is actually the starting point for the Russian tradition). But art does not
develop; rather it simply moves forward and happens! Which (as
the gallery has reﬂected through the years) is stronger and more
organic than individual genres and survival claims. It is astonishing how great a degree Concretism’s life was its non-dialectical
character: and therein lay its provocative integrity and conclusion.
The artist of today uses countless references beyond the world
of imagery: that is how young artists tell stories about their lives,
which in turn is their art. What can we from the background learn
from the gallery’s work? Since the gallery has focused on visual
art rather than intellectual concepts, symbolism or private-eye
narratives, its feeling for vision has been defended and driven
further to youth in a time that works against personal visual freedom. The drive away from the manipulating is a timeless discovery, which, I believe, is the soul of the gallery.

Anders Engman, målare

Anders Engman, målare
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Fantasi II 1995
30 x 30 cm
Acrylic
Photo: Tom Bonnald

41

Pontus ERSGÅRD, Stockholm, Sweden
Mitt första möte med Monica som konstnär var 1996. Jag hade
träffat henne förut och besökt galleriet ett par gånger tidigare,
men denna gång kom jag som konstnär, med en hel hög målningar. Jag kan inte komma ihåg exakt när det var, det kan ha varit
vinter och ﬂera minusgrader eller sommar. I vilket fall som helst
dröp jag av svett och skakade samtidigt på grund av nervositet
och onda aningar. Jag hade hört att Monica kunde vara ganska
tuff och säga direkt vad hon tyckte utan omsvep.

slaget på mitt ego. Jag var inte säker på om hon menade allvar
eller bara skämtade. Slutligen valde hon ut några exemplar och
sa att hon skulle behålla dem och se om de gick att sälja. Jag
lämnade galleriet och kände mig arg och förödmjukad.

Jag tillbringade nästa sex månader med att omvärdera min konst
och långsamt började jag se Monicas kommentarer i ett nytt ljus.
Jag fann att hon hade rätt i att mina målningar var dekorativa
beroende på det faktum att jag var rädd att bli för personlig i min
Detta skrämde mig mest. Som en 25-årig förväntansfull konstnär konst.
kommen direkt från konstskolan, var massornas uppskattning av
mina verk det enda jag ville höra. Allt jag kunde föreställa mig nu Skillnaden ligger i att måla något som är harmoniskt i form och
var en snabb avsnäsning och några dräpande anmärkningar. När färg från ett dekorativt perspektiv eller måla något som har mer av
jag stod utanför galleriet och tittade in kände jag en stor lust att en historia eller ett budskap att förmedla. Den dekorativa målninvända om och undvika denna självvalda tortyr och bara gå hem gen kan gå osedd förbi därför att den smälter in i sin omgivning,
igen. Men någon har en gång sagt att konst är bara konst om medan målningen som har ett budskap kan få hela väggen den
någon kan se den. Så varför inte visa min konst på det bästa gal- hänger på, såväl som hela rummet att komma till liv. Båda är bra
beroende på vad man letar efter.
leriet i Stockholm?
När jag kom tillbaka till Monica ett år senare hade hon ironiskt nog
sålt allt det ”dekorativa struntet” och frågade om jag hade mer av
Om jag hade vetat vad som skulle komma, hade jag kanske tänkt den sorten.
om igen och gått hem, men det var för sent nu.
Alltsedan det första besöket på galleriet har Monica haft ett stort
Monica satt bakom sitt skrivbord, talande i telefon - svenska, en- inﬂytande och delaktighet i min utveckling som konstnär. Jag är
gelska eller tyska, det kommer jag inte ihåg. Hennes assistent log fortfarande orolig när jag ska visa henne mitt senaste verk, men
och jag väntade tålmodigt. När hon lagt på luren tittade hon på jag kommer alltid därifrån starkare och mer insiktsfull.
mig, tände en cigarett och sa ” Jag är inte intresserad av att köpa
någonting vad det än är som du säljer. Jag har ju sagt att jag inte Jag hade äran att ha min första soloutställning på Konstruktiv
är intresserad.” Jag var förvånad och konfunderad; hon trodde Tendens 2005.
jag var en av dessa envisa försäljare. Jag skakade på huvudet ,
Pontus Ersgård
”Nej jag är Pontus Ersgård. Jag skulle komma in och visa dig min
konst i dag!” Hon tittade på mig och log ”Visst ska du det.”
Jag gick in.

Jag visade henne mina målningar och hon tittade på dem och höll
upp dem en och en. ”Nå Pontus, vad är det här för hemska målningar? De är mer dekorativa än artistiska.” Föreställ er
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My ﬁrst encounter with Monica as an artist was in 1996. I had met
Monica and visited the gallery a few times before, but this time it
was as an artist bringing with me a bunch of paintings. I can’t remember when it was exactly, it could have been winter and below
zero or summer. Either way I was soaked with sweat and shivering at the same time from nervous apprehension. I had heard
that Monica could be quite harsh and always spoke her mind in a
direct and sincere manner.

sure if she was serious or just joking around. Finally she selected
a few pieces and said that she would keep them and see if she
could sell them. I left the gallery feeling angry and mortiﬁed.

This scared me the most. As a twenty-ﬁve year-old aspiring artist and fresh out of art school, all you really want is to hear the
crowds praise your work. All I could imagine now was a swift putdown and some cutting remarks. As I stood outside the gallery
looking in, I had a strong urge to turn around, to avoid this selfinﬂicted torture and just go back home.
But someone had once said that art is only art if people can see
it. So why not show my art in the best gallery in Stockholm? And
so I entered.

The difference lies in painting something that is harmonious in
shape and colours in a decorative aspect or painting something
that has more of a story or message to convey. The decorative
painting passes by unnoticed because it melts in with the rest of
the environment it is placed in, while the painting that has a message can make the whole wall it hangs on come to life as well
as the whole room. Both are good depending on what you are
looking for.

Monica was sitting behind her desk, speaking on the phone Swedish, German or English, I don’t remember. Her assistant
smiled and I waited patiently. As she hung up the phone she
looked at me, lit a cigarette and said “I’m not interested in buying whatever you’re selling. I told you people yesterday I wasn’t
interested.” I was stunned and confused; she mistook me for a
pestering salesman. I shook my head, “No, I’m Pontus Ersgard.
I was supposed

Ever since that ﬁrst day, Monica has been a strong inﬂuence and
participant in my growth as an artist. I still dread showing her my
latest work, but I always come out slightly stronger and more insightful.

I spent the next six months re-evaluating my art and slowly began
to see Monica’s comments in a different light. I found that the
comment about my paintings being decorative made sense in the
fact that I was afraid to become personal in my art.

Ironically I came back to Monica with some new art a year later,
If I had known what was to come, perhaps I would have reconsid- only to ﬁnd that she had practically sold all of the “decorative nonsense” and wondered if I had more of them.
ered and gone home, but it was too late now.

I was honoured to have my ﬁrst solo exhibition at Konstruktiv Tendens in 2005.
Pontus Ersgård

to come in and show you my art today!” She glanced at me and
said smiling “Oh, of course you are”.
As I showed her my paintings she looked at them for awhile, holding them up one by one. Then she looked at me and smiled, “Well
Pontus, what are these horrible pictures? They’re more decorative than artistic.” Imagine the blow to my ego. I wasn’t
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Broken 2004
Gouache
20x20cm
Photo: Pontus Ersgård
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Lars Erik FALK, Sigtuna, Sweden
I början av 80-talet stod jag utan galleri, förmodligen för att min Auguste Herbin och Jean Arp.
konst var svårsåld. 1981 startade Axel Knipschild och Monica Urwitz Konstruktiv Tendens.
Är konstnärerna närvarande undrade presidenten. En absolut
tysnad uppstod. Denise R. svarade. ” Men Herr President, konstAxel hade idéer från kontinenten beträffande galleriets drift, där närerna ﬁnns inte längre i livet. Medföljande kulturminister slätade
det bl.a. fanns ett stående lager med konst som representerade över det hela och började tala om någonting annat,
galleriets utställare. Mycket ovanligt i Sverige vid den tiden.
Många sådana episoder ﬁnns att berätta, men det får räcka med
Det visade sig att Konstruktiv Tendens hade svårighet att sälja dessa typiska händelser för dessa år.
mina verk, och jag ansåg därför att de inte kunde hålla på att
lansera min konst på utställningar och mässor. Svaret blev alltid ” 1983 avled Axel i en bilolycka, ett hårt slag för Monica och oss
Din tid kommer.” Det kändes bra för en konstnär att höra och de konstnärer. Vi tyckte om Axel, han stred för konsten och arbetade
ﬁck rätt för i mitten av 80-talet lossnade det. Ett sådant galleri får oförtrutet för oss. Det var en stor förlust.
man starka band till.
Nu frågade vi oss, skulle Monica orka driva galleriet ensam? Hela
Axel kom från Tyskland där han hade många kontakter med gal- galleri-Stockholm undrade detsamma. När hon hämtat sig från
lerier och konstnärer. Galleriet deltog på mässor i Basel, Köln, chocken fortsatte hon att driva galleriet i samma anda. Det var
Düsseldorf och Paris. Det var en härlig och dynamisk tid, en ﬂäkt krut i denna spröda kvinna.
av den stora konstvärlden med utställare som Annely Juda, Denise René och andra kända namn. De stora elefanterna dansade. Vårt samarbete har fortsatt till dags dato med utställningar. KonMycket att se och lära av.
struktiv Tendens är som ett andra hem för mig.
En episod: Avresan till Köln var bestämd till klockan 9.00.
Folkvagnsbussen var redan packad med konst och resväskor. Axel skulle ordna några saker, han försvann och återkom i
omgångar. Klockan nio på kvällen kom vi äntligen iväg. Trots det
kom vi fram i tid till mässan.
Väl framme hängdes utställningen, dygnet har ju som bekant 24
timmar. Axel och Monica träffade konstnärer och gallerister, vid
midnatt blev det äntligen tid att äta middag. Det var alltid högt
tempo, så jag passade på att lägga mig på emballaget under ett
bord i lagret för att sova middag. Kunderna som tittade in såg inte
förvånade ut, man vet ju hur konstnärer är, svirar på nätterna och
sover på dagarna.
Ännu en episod : På Fiacmässan i Paris ställde Galleriet ut tillsammans med Denise René. Vid förhandsvisningen kom president Francois Mitterrand med följe för att bese montern med
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Lars Erik Falk
Sigtuna, September 2006

At the beginning of the 1980’s I was without a gallery, probably Another episode: At the FIAC art fair in Paris the gallery featured
because my art was difﬁcult to sell. In 1981, Alex Knipschild and Denise René. At the opening, President Francois Mitterrand came
Monica Urwitz started Konstruktiv Tendens.
with his “court” to see the exhibit with Auguste Herbin and Jean
Arp.
Axel had ideas from the European continent about the gallery’s
operations. For example that there should be a permanent stock “Are the artists here?” wondered the president. A deafening siof art representing the gallery’s artists. Very uncommon in Swe- lence followed. Denise R. answered, “But, Mr. President, the artden at that time.
ists are no longer alive.” The accompanying minister of culture
smoothed things over and began talking about something else.
It turned out that Konstruktive Tendens had difﬁculty in selling my There are many such episodes one could relate, but let this sufwork and so I thought that they would not be able to continue ﬁce as typical of events over the years.
launching my art at exhibitions and fairs. Their constant answer
was: “Your time will come.” That felt good for an artist to hear. And In 1983, Axel died in a car accident, a tough blow for Monica and
they turned out to be right, because in the middle of the 1980’s for his artists. We were extremely fond of Axel. He strove for art
things changed. That sort of experience creates a strong bond and worked tirelessly for us. His death was a great loss.
with a gallery.
Now we asked ourselves, would Monica have the strength to run
Axel came from Germany, where he had contact with many galler- the gallery alone? The entire art community in Stockholm wonies and artists. His gallery participated in fairs in Basel, Cologne, dered the same thing. When she got over the shock, she continDusseldorf and Paris. It was a wonderfully dynamic time with the ued to run the gallery in the same vein. This little lady had quite
great art world represented by artists like Annely Juda, Denise a spark.
René and other known names. The big elephants danced. Much
to see and learn from.
Our collaboration has continued up until the present with exhibits.
Konstruktiv Tendens is like a second home to me.
An episode. We were to leave on our road trip to Cologne at 9:00
am. The Volkswagen bus was already packed with art and lugLars Erik Falk
gage. Axel just wanted to ﬁx a few last minute things; he disapSigtuna, September 2006
peared and came back several times. At 9:00 that night we ﬁnally
left. And we made it on time to the fair.
When we got there, we hung the exhibition; the day has 24 hours.
Axel and Monica met with artists and gallery owners. At midnight
it was ﬁnally time to eat dinner. The tempo was always high, so
I took the opportunity to lie down on some of the wrapping and
packaging under a table in the stockroom and take a nap. The
clients who looked in didn’t seem surprised; you know what artists
are like, work by night and sleep by day.
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Modulskulptur 30A 1985
H: 70 cm
Aluminium
49

Hans GOTHLIN, Göteborg, Sweden

Rummet det oändliga
från renässansrummet det upplyftande
Vermeers inåtvända, avgränsade rum.
Det handlar om gestaltning.
Att måla utifrån materialets begränsningar,
att omvandla tanken, visionen, erfarenheten,
med hjälp av material i form av
pigment, olja, terpentin, vax.
Material som material,
pigment som färg, som ljus, som innehåll.
En tom duk
objektet
det lilla som är det stora, det frånvända
som det intagande.
Måleriet kan ju uppfattas så.
Kanske kan det ingå i något, kanske i ett rum ?
Hans Gothlin
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Inﬁnite space
the sublime space of the Renaissance
the clearly deﬁned space of Vermeer.
It is about ﬁguration.
To paint from the limits of the material,
to transform the idea, vision, experience
with the help of material in the form of
pigment, oil, turpentine, wax.
Material as material,
pigment as colour, as light, as content.
An empty canvas
the object
the small which is the great, the turned away
as seduction.
Painting can be thus conceived.
It might be part of something, maybe a space.
Hans Gothlin

Studio interior 2006
Photo: Hans Gothlin
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Nigel HALL, London, UK

Jag tog båten från centrala Stockholm till Vaxholm och längre ut II took the water-bus in Stockholm through the archipelago to
Vaxholm and beyond, the beautifully named Garden of Skerries.
genom den övärld som fått det vackra namnet Skärgården.
Det är en skiftande ekvation av land och vatten, i ena stunden en
smal kanal mellan landmassor, i nästa en vattenfylld oändlighet
med små utspridda öar, en del inte större än några enstaka klippor. Det påminde mig om den torra trädgården i Ryoanji-templet
i Kyoto där massa och tomrum har ett sådant dynamiskt förhållande till varandra.

It is a shifting equation of land and water, at one moment a narrow channel between land masses and at other times a watery
expanse dotted with small islands, some no more than simple
rocks. I was reminded of the dry garden of the temple of Ryoanji
in Kyoto, where mass and void have such a dynamic relationship.

Att långsamt röra sig genom detta unika vattenlandskap är att Moving slowly through this unique seascape is to participate in
delta i en fantasins dans i rummet. Det var en upplevelse som a spatial dance of the imagination. It was an experience that
shaped many of my subsequent sculptures.
format många av de skulpturer jag skapat sedan dess.
Nigel Hall
London
juli 2006
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Nigel Hall
London
July 2006

Little Coast, 2005
Polished wood
60,2x58,2x11,5 cm
Photo: Ian Parker
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Gunnar HALLER, Ekerö, Stockholm, Sweden

”Jag visste när jag ﬂyttade till Stockholm 1990 att jag behövde
få kontakt med ett galleri, och inte vilket som helst. Jag hade då
målat i en geometriskt abstrakt tradition i cirka 10 år, boende i min
hemstad Lidköping och jag kände starkt att jag behövde vidga
mina vyer.

“I knew when I moved to Stockholm in 1990 that I would need to
get in touch with an art gallery, and not just any gallery. I had then
been painting geometric abstracts for about 10 years in my home
town of Lidköping, and I felt strongly that I need a new context for
my work.

Jag var mycket medveten om att Konstruktiv Tendens var det
centrum som jag ville bli delaktig i. Efter att först ha bevistat ett
antal utställningar där tog jag kontakt med Monica för att försöka
få henne intresserad.

I was well aware that Konstruktiv Tendens was the most serious
gallery around for the particular kind of art that I wanted to be a
part of. I began to visit exhibitions at the gallery, and soon I began
to make efforts to interest Monica in my work.

Det var lite svårt inledningsvis men jag gav inte upp, jag fortsatte
att då och då visa henne nya målningar och efter nästan 5 år ﬁck
jag tillfälle att medverka i en grupputställning 1995. Jag var verkligen glad för detta, kände mig hedrad faktiskt att mina målningar
ﬁck plats på samma väggar som bl. a. Olle Baertling och andra
artister som jag kände starkt släktskap med.

At ﬁrst it wasn’t too encouraging, but I didn’t give it up. I continued
to show Monica new paintings and after almost 5 years I ﬁnally
got an opportunity to participate in a group show in 1995. I was
really, really happy about this. I felt honoured to be hanging on the
same walls as Olle Bærtling and other major artists.

Since then I have participated in six or seven group shows at the
Sedan dess har jag deltagit på 6 eller 7 grupputställningar och jag gallery and I still hope that I will get a one-man-show eventually.”
hoppas fortfarande på en separatutställning framöver”
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Ifyouwanttodance and Justaroundmidnight 2006
Acrylic on canvas 12 x 18 cm
Photo: Gunnar Haller
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Werner HAYPETER, Bonn, Germany
12 oktober 2002 Diskussion om en utställning på Galleri Kon- Jag hade precis fått syn på ett tryck från en utgåva av Alan Green.
Jag kände genast igen det eftersom jag ägde ett tryck från just den
struktiv Tendens
perioden själv. Alan och jag hade tidigare bytt verk med varandra.
Jag svarade entusiastiskt: ”Jag har också ett sådant här blad.”
Första mötet med Monica Urwitz
”Då måste ni ha dålig smak för det här är det enda bladet som inte
Vid denna tid hade jag hört en hel del om Monica från andra kon- blivit sålt.” Hon avrundade kommentaren med ett litet leende.
stnärer och vänner av galleriet. Uttalanden som till exempel:
Senare, efter att vi hade druckit litervis med kaffe, hade jag en
- hon är en tuff affärskvinna, inte ens vänner får rabatt när de sådan tur att jag slapp packa ner mina verk igen – galleriägaren
hade nämligen blivit min första samlare i Sverige.
handlar hos henne
- hon är kräsen och kraftfull
- när hon ﬂyttade in i galleriets lokaler jagade hon iväg råttor utan Monicas öppna och raka sätt gjorde att perioden då utställninatt blinka, men det ﬁnns inget hon är så rädd för som dålig konst gen byggdes blev en tid av produktiv och spänd förväntan. Jag är
- det räcker inte med att din konst är bra, den måste vara mycket tacksam för den intensitet som denna fortgående spända förvänbra, varje enskilt konstverk är avgörande – annars får du packa tan skapar och som gör det möjligt för oss att som vänner se fram
emot ett fortsatt gott samarbete.
dina väskor och åka hem
- du får massor av kaffe medan du bygger utställningen, och om
Werner Haypeter
det går bra får du ännu mer kaffe
- konstnärerna gillar henne
Jag tänkte ... ja, det är bara lösa rykten ... vad vet folk egentligen?
Jag var i alla fall redo för och spänd på ett första möte.
Jag kom in i galleriet med ett ﬂertal verk och som vanligt var de
alltför omsorgsfullt inslagna. Jag gick genom det första rummet
och kom in i nästa. Till vänster, vid ett skrivbord, satt en kvinna
som hälsade vänligt på mig. Till höger satt en annan kvinna, liten
och nätt, och talade i telefon. Hon tittade frågande och samtidigt skeptiskt på mig. Hon gav mig en nick – det här måste vara
Monica.
Jag ställde ner mina verk och mina kataloger och fortsatte in i ett
cirkelformat rum. Det första mötets spänning förvandlades plötsligt till något angenämt, nästan glädjefyllt, för jag befann mig mitt
i en utställning av Alan Green. Enastående målningar och dessutom väl presenterade. Telefonsamtalet verkade vara avslutat;
just då hörde jag ett kort ”jaha” i bakgrunden.
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12/10/2002 Discussing an Exhibition at Galerie konstuktiv ten- A print from an edition of Alan Green’s had just caught my eye. I
dens.
recognised it right away, as I owned a print from this cycle myself,
having exchanged works with Alan. I responded to the ‘Well?’ with
On First Meeting Monica Urwitz.
an enthusiastic ‘I’ve got a print like this too.’ ‘You must have bad
taste then; this is the only print that hasn’t been sold.’ Followed
By then I had heard much regarding Monica from artists and only by a silent smile.
friends of the Gallery. Statements like:
Then, accompanied by lots of coffee, I had the good fortune not to
- she’s a hard businesswoman, buying pictures there’s no dis- have to pack my work again, because the gallery’s owner became
count even for friends
my ﬁrst collector there.
- she’s a dainty, high-powered lady
- when she moved in at her gallery she chased rats away without Monica’s frank and forthright manner saw to a productive susﬂinching, but she fears nothing so much as bad art
pense during the whole exhibition mounting process. I am glad
- your art doesn’t just have to be good, it has to be very good, all for the intensity that this continuing suspense creates and which
the time
allows us to look to the future in amicable collaboration.
- every piece of work is crucial - otherwise it’s pack your bags and
home
Werner Haypeter
- you get a lot of coffee while you’re mounting the exhibition and if
that goes well, you get more coffee still
- the artists like her
I thought, well…so it’s, hearsay… what do people really know. At
any rate, I was prepared for everything.
I entered the gallery with a number of works wrapped, as always,
too well, strode through the ﬁrst room and entered a second. To
the left, at a desk, a woman greeted me affably, to the right another, dainty, on the telephone, with a look in her eye that was at
once inquisitive and sceptical. She nodded a hello – this had to
be Monica.
I put down my work and several catalogues and walked on, into a
circular room. The tension of the ﬁrst encounter ceded suddenly
to a pleasant sensation – almost of pleasure, for I was standing in
the middle of an exhibition by Alan Green. Outstanding pictures
and furthermore, well hung. The telephone conversation seemed
to have come to an end; then I heard a short ‘Well?’ from the
background.
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Untitled, 2004
Resin,acrylic,wood
23,5x19,8x5cm
Photo: Marius Haypeter
59

Kerstin HEDMAN, Hässelby, Stockholm, Sweden

År 2004 hade jag min första separatutställning på Konstruktiv Tendens. Monica kände jag sedan tidigare bl.a genom att jag deltagit
i samlingsutställningar på galleriet.Hon har betytt och betyder
mycket för mig genom sin absoluta ärlighet när jag som konstnär
har mina tveksamma stunder.

In 2004, I had my ﬁrst solo exhibition at Konstruktiv Tendens. I
had previously become acquainted with Monica when I participated in group exhibitions at the gallery. She means, and has meant,
a great deal to me, with her absolute honesty when I experienced
periods of uncertainty in my work as an artist.

Jag arbetar i huvudsak med akryl på plexiglas. Att vara exakt är I work mainly with acrylic and Plexiglas. Precision is not the priinte det primära i mitt måleri. Jag eftersträvar och vill förmedla en mary goal in my paintings. I strive to communicate a sort of interslags inre landskap.
nal landscape.
Kerstin Hedman
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Kerstin Hedman

Untitled, 2004
Acrylic on acrylic
glass.
Photo: Tord Lund
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Christian KINTZ, Hamburg, Germany

Det var den första vårdagen år 2000, och himlen över Stockholm It was the ﬁrst day of spring 2000 and the sky over Stockholm
var så blå som blått kan bli.
was blue as the bluest blue can be.
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Untitled Silk screen print 2006,
80x70 cm 1/1
Photo: Jörn Zehe
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Auli KORHONEN, Helsinki, Finland
Tystnad- ögonblick- klarhet - idé.

Silence - the moment - insight - idea.

Mitt sinne gör sig av med tankar. Det dyker fritt och breder sig.

The mind frees itself of thoughts. It plunges free and expands.

Intellektets ﬂöde visar en sirlig föreställning om det blivande
konkreta. Tanken börjar gestalltas igen -med form.

The stream of consciousness bubbling into the faintest thought.
Becoming concrete as the movement of the mind ﬁnds itself a
shape.

Fragil inspiration börjar få påtaglig volym. Kroppen skall göra
vad sinnet vill - en bild får form genom rörelse.
Andningsskydd - ögönskydd - hörselskydd. Robusta verktyg och
ﬁnﬁna instrument; diamanter.
Och mina händer, som lyfter - håller - vänder - känner - styr
maskiner.
Fingertoppar som ser. Det tunga materialet får sakta form.
Bakom skyddsutrustningen hörs maskinernas fjärran dån.
I sinnets bo vaggar tankarna ostörda.

Faint inspiration ﬁnds itself a deﬁnite content. The body realises
the space - image - shape - movement created by the mind.
Respirator mask - protective goggles - ear muffs. Heavy
machinery and the ﬁnest instruments, diamonds.
And my hands that lift - hold - turn - feel and guide the tools.
Fingertips have eyes. Heavy material gradually ﬁnds its shape.
Behind the protective gear sounds the faraway thumping of
machines. In the nest of the mind thoughts sway imperturbed.

Medvetandet håller i tråden där hela arbetsprocessen hänger.
Undviker fel. Sten, ett massivt stycke, är bräcklig och förlåter
inga misstag. Utan brådska med fokus i visionen går arbetet
vidare.

The mind holds the thread on which the whole work process
hangs.
I avoid mistakes. Stone, this massive slab is fragile and unforgiving.Without hurrying, the focus on my vision, the work proceeds.

Mörkret faller. Min ansträngda kropp suckar.
Twilight falls. My strained body sighs.
Sinnet betraktar taksamt den nyfödda rena formen.
Pleased, the mind views the new, pure shape that has just
emerged.
Auli Korhonen
Auli Korhonen
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Adelphi, Soturinlinna, 2000.
Private Residence, Helsinki.
Glass, Mäntsälä Red Granit and light.
300x300x170 cm
Photo: Anne Eränotko

ADELPHI
Adelphi is a work of art dedicated to the three sons of lawyer Mr. Markku Laine. The title as
well as the pyramid shape of the work allude to the three brothers. The work has a deﬁnite
outline, yet interacts with its surroundings. The sculpture changes following the changes
in light at different times of day and night. The glass peak captures the rays of the sun and
reﬂects them into the eye of the beholder in ways depending on the angle and the time of
the day and night. The work differs from the traditional outdoors sculptures in that it lives in
a symbiosisnwith its
surroundings and is created by this interaction.
Arja Hörhammer.

65

Nils Kölare, Stockholm, Sweden
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Edwina LEAPMAN, London, UK

För mig har det alltid varit en kamp mellan den formellt klassiska For me there has always been a struggle between the formal classtrukturen i mina verk och en känslomässig och romantisk aspekt sical structure in my work and an emotional and romantic aspect
of my temperament.
i mitt temperament.
Eftersom jag ville att målningen skulle avslöjas långsamt blev Because I wanted the painting to be revealed slowly, the attempt
försöket att nå jämvikt mycket svårt. Jag behöver båda sidorna at equilibrium was very difﬁcult. I need to have both sides of this
polarity to be present simultaneously.
av denna polarisering.
It is this that creates the tension in the work.

Det är dessa som skapar spänningen i verken.
Edwina Leapman
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Edwina Leapman

Small Pale Blue, 2001
Acrylic on canvas
45,5 x 46 cm
Photo: Ian Parker

69

L. LIDSTRÖMER, Stockholm, Sweden
Konstruktiv Tendens

Konstruktiv Tendens

Mina två utställningar 2000 och 2004 har naturligtvis betytt mycket för mig. I båda fallen har lokalen haft en stor betydelse.
Särskilt mina skulpturer blev ett med lokalen och golvet - den
stora ”rondellen”…

My two exhibitions – in 2000 and 2004 – have obviously meant a
great deal to me. In both cases the venue was especially signiﬁcant. Especially my sculptures – they became one with the room
and the ﬂoor – the huge disk.

Jag visste hur jag vill ha det – jag hade en trådrulle med mig för
att markera en cirkel inom vilken mina skulpturer skulle forma en”
stad”. Det var estetiskt, men ändå inte fulländat.
Då ingrep Monica och förvisade ett klot från samlingen till ”skamvrån,” den ﬁck inte vara med de andra. Genast uppstod en spänning i rummet och det ensamma klotet bidrog till att utställningen
ﬁck ny spänning.

I knew how I wanted it. I had a spool of thread with me to mark a
circle, which marked the places I wanted my sculptures place to
form a ”city.” It was aesthetic, but not exactly complete. Monica
intervened and expelled a globe from the collection to the ”shame
corner.” That wasn’t to be with the others. Immediately, there
was a charge in the room, and the lone globe contributed to the
exhibition’s excitement.

Med målningarna ”Broar” ﬁck Monica göra hela hängningen med
en otroligt säker smak och oväntade lösningar. Det var när jag
satt på trappan bredvid henne som jag upptäckte hur mycket hon
älskar sitt jobb och med vilken vilja och säkerhet hon styr.
Båda mina utställningar blev recenserade i pressen.

With my ”Broar” [Bridges] paintings, I let Monica do the entire
hanging arrangement – which she did with unbelievable skill and
unexpected solutions. It was when I was sitting with her on the
steps that I realized how much she loves her job, and with which
great certainty and will she governs her domain. The press reviewed both of my exhibitions.

Roliga minnen?
Funny memories?
Jag kommer alltid att minnas rökridån på min senaste vernissage
. Monica, sittande i det övre rummet med en skara beundrare som
alla bolmade oavbrutet, medan mina rökfria vänner och besökare
trevade genom ”dimman” för att se min utställning.
Det är nu ett minne blott, som man brukar säga…och Monica är
rökfri nuförtiden!

L. Lidströmer
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Well, I will always remember the curtain of smoke at my latest exhibition. Monica, sitting in the upper room with a slew of admirers
– all of them chain smoking – while my non-smoking friends and
visitors traipsed through the fog to see my exhibition. Well, that is
just a memory, because Monica is now a
non-smoker too!
L. Lidströmer

Bridges 2004
60x60 cm
Photo: Thomas Wingstedt
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Frank MAIBIER, Chemnitz, Germany

När jag förra vintern ﬂyttade till min nya ateljé, råkade jag på en
bok av Henri Michaux. Jag öppnade den och hittade följande text
som inspirerade mig till den installation som visades på Galerie
Konstruktiv Tendens, i februari 2006:

When I moved with my studio into a new house last winter, I found
myself with a book by Henri Michaux in my hands.
I opened it and came upon the following lines, which inspired the
installation that I presented at the Kontruktiv Tendens gallery in
February 2006:

EN RESPIRANT
”Parfois je respire plus fort et tout à coup ma distraction continuelle aidant, le monde
se soulève avec ma poitrine. Peut-être pas l’Afrique, mais de grandes choses.
Le son d’un violoncelle, le bruit d’un orchestre tout entier, le
jazz bruyant à côté de moi, sombrent dans un silence de plus en
plus profond, profond, étouffé.
Leur légère égratignure collabore ( à la facon dont un millionième
de millimètre collabore un mètre) à ces ondes de toutes
parts qui s’enfantent, qui s’épaulent, qui font le contrefort et
l’âme de tout.”
(Henri Michaux)
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Lichte Dichte, 2006
Plexiglas, rubber, 270 x 80 cm
Photo: Uwe Walter, Berlin
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Leonard MAINOR, New-York, USA
Det var en kollega till mig som första gången rekommenderade
mig till Konstruktiv Tendens. Monica bad mig skicka ett par små
målningar eller liknande till henne.

My work was ﬁrst recommended to KONSTRUKTIV TENDENS
by a colleague. Monica said for me to send her a
couple of small painting or something.

Eftersom jag skulle resa till Stockholm i november det året tog
jag med mig ett par av mina verk.

However I was traveling to Stockholm in November to begin with,
so I brought along a couple of small paintings.

Jag blev imponerad av hur Monica genast kände så stort förtroende för min konst att hon erbjöd mig en utställning på ﬂäcken. I
New York introduceras nya konstnärer först i en samlingsutställning, vanligtvis på sommaren, för att ett eller ett par år senare
följas upp med en separatutställning. Men Monica erbjöd mig en
separatutställning redan följande vår. Det var tydligt att hon var
en framstående affärskvinna, men jag slogs också av hennes
vänlighet och omtanke.

I was impressed how Monica had enough conﬁdence in my work
to offer me an exhibition on the spot. In New York galleries introduce a new artist ﬁrst in a group show, usually in the summer and
then a one-person-show a year or two later. But Monica offered
me a solo exhibition that following Spring. It was clear that she
was a competent business woman, but I was also impressed with
her kindness and her humanity.

This is totally different from the elegant, but harsh, business like
manner that ones ﬁnds in New York. The gallery had a pleasSå annorlunda mot den eleganta men hårda, affärsinriktade
konstvärlden i New York. Galleriet hade en behaglig, avslappnad ant, relaxed atmosphere and Monica had a warm, generous spirit
which puts one at ease.
atmosfär, och Monica lyckades med sitt varma och generösa
sätt få mig att känna mig som hemma.
Hopefully, I will have the opportunity to exhibit at
KONSTRUKTIV TENDENS in the future.
Jag hoppas att jag även i framtiden kommer att få möjlighet att
ställa ut på Konstruktiv Tendens.
Happy 25th anniversay Monica and may you and
KONSTRUKTIV TENDENS stay well and productive.
Grattis på 25-årsdagen, Monica, och må du och Konstruktiv
Tendens förbli välmående och produktiva.
Leonard Mainor

74

Leonard Mainor

Untitled (blue-mulit/yellow) 2006
66,7x76,2 cm.
Photo: Sherman Sussman

75

Gert MARCUS, Stockholm, Sweden
25 år !

25 years!

Under nuvarande förhållanden är balansgången för konstgallerier
svår, i synnerhet om galleriet, som Konstruktiv Tendens gör, följer
en bestämd riktning. Få gallerier når upp till 25 år. Bland dem tänker jag just nu på Ambroise Vollard, Galerie Colette Allendy, Galerie Denise René, och i Sverige: Gummeson, Svensk-Franska,
Färg och Form, Aronowitsch…och Galerie Konstruktiv Tendens.

Under current conditions, it is difﬁcult for art galleries to enjoy
a long life, especially a gallery like Kontstruktiv Tendens, which
follows a speciﬁc direction. Only a few come to mind… Ambroise
Vollard, Gallery Colette Allendy, Denise René. And in Sweden,
Gummeson, Gösta Olson, Svensk-Franska, Färg och Form,
Aronowitsch… and Konstruktiv Tendens.

Galleriet har haft djärvheten att visa även utländska konstnärers
verk i Stockholm. Monica Urwitz har därmed berikat privata samlingar med betydelsefulla bidrag av nutidskonsten: Josef Albers,
GeorgesVantongerloo, Wladislas Strzeminski och i en senare utveckling, verk av Imre Kocsis, Nicolas Schöffer, Andreas Brandt
t.ex.

This gallery has the boldness to show even artists from abroad
in Stockholm. Monica Urwitz has enriched private collections
with important modern art: Josef Albers, Georges Vantongerloo,
Wladislas Strzeminsky and later on newly developed works by
Imre Kocsis, Nicolas Schöffer, Artur Brunsz, Andreas Brandt…

Ibland har Monica Urwitz kunnat avstå från vederlag för omkostnaderna av utställningar. Så var det 1994, när hon – förutom galleri Ars Nova i Göteborg – visade min ” Detalj av en disjunktion”,
en del av en stor komposition av blad nära syntröskeln som täckte
ändå hela det stora rummets väggar.

Sometimes Monica Urwitz has renounced any commission for exhibitions. This was the case in 1994 when she – and also Gallery
Ars Nova in Gothenburg – showed my “Detail of a Disjunction.” This
section of a much larger composition of colours near the same
threshold of vision, covered the walls of the octagonal room.

The art scene in Stockholm and in Sweden will surely beneﬁt from
Det är av värde för konsten i Stockholm och i Sverige att Kon- the continued existence of Konstruktiv Tendens for many years
struktiv Tendens fortsätter sin omfattande verksamhet många år to come.
till.
Good luck, Monica!
Lycka till Monica!
Gert
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Gert

Centripetalt and Centrifugalt, 1991
Carraramarmor and Belgenoir
405 x 50 mm.
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David NASH, Blaenau Ffestiniog, North Wales, UK

” ... Trä rör sig, det är ett växande träd eller multnande trä. De verk
jag skapar inomhus är helt och hållet annorlunda än de jag gör
utomhus - även om de konceptuellt ligger väldigt nära varandra
så är omständigheterna olika.

“…Wood moves, it’s a growing tree or it’s a decaying wood.
The works I make inside are distinctly different from those made
for the outside – although very close – the circumstances are different.

Att ta in ett verk i ett tyst, skyddat rum neutraliserar elementens
aktivitet. Ute är elementen aktiva. Jag har upptäckt att om jag
skapar mina verk utomhus i detta dynamiska rum av vått/torrt,
varmt/kallt, dag/natt, är det full aktivitet där ute.

Bringing work into a still, protected space, neutralizes the activity of the elements. Outside the elements are active. I also found
that if I make my work outside in this dynamic space of wet/dry,
hot/cold light changing day/night, it’s full-on active out there.

Elementen impregneras i verken eftersom jag tävlar med dem när
jag är utomhus. När jag som student gick på skulpturutställningar
utomhus kunde jag alltid se vilka föremål som först hade skapats
inomhus i en studio – utomhus verkade de ha förlorat mycket av
sin kraft.”

The elements are impregnated into the work because when I’m
out there I’m competing with them. As a student going to see outdoor sculpture shows, I could always tell which pieces were made
in a studio and taken outside because they seem to diminish in
power.”
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Part Charred Oak 2002
Oak
83 x 43 x 20 cm
Photo: Ian Parker
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K.G NILSON, Vitaby, Sweden
Konstruktiv Tendens 25 år
Galleri Konstruktiv Tendens har haft stor betydelse för det relativt
smala svenska konstlivet genom att introducera verk av konstnärer utifrån och som scen för svenska konstnärer som verkat
i konstruktiv riktning. Betydande konstnärer som Olle Baertling,
Lars Erik Falk och Gert Marcus ha haft sin hemvist i galleriet och
åtskilliga yngre konstnärer har haft sina tidiga utställningar på galleriet: Olle Borg. Mikael Fagerlund, Per Kesselmar, Ann Makander och Eva Sjöberg för att bara nämna några. Ibland har de fortsatt till andra gallerier när deras verk har ändrat inriktning. Så har
fallet varit med mig.
Sedan 1984 har jag dock i stort sett årligen deltagit i samlingsutställningen ”Geometrisk abstraktion” och haft en rad separatutställningar: 1987, 1990, 1994 och 1997. När mitt bildspråk successivt förändrades och jag gick in i kartornas värld skiftade jag till
andra gallerier men besök på Konstruktiv Tendens har hela tiden
funnits på agendan och man har vetat vad man kunnat se. Detta
kan vara både till fördel och nackdel.
Till det senare hör en viss förutsägbarhet eftersom det konstruktiva idiomet ofta har karaktären av variationer på ett tema, något
som jag väl känner till efter de kurser i konkret bildskapande som
jag ledde på Konstfack 1979, 1981, 1983 och på Konsthögskolan 1985. De handlade om komposition, geometri och färglära
- eleverna löste konkreta uppgifter (kurserna ﬁnns dokumenterade i skrift). Det förekom en imponerande samling gästföreläsare:
Keith Critchlow, Michael Kidner från England, Ulf Linde, Gert
Marcus, Lennart Rodhe och Jan Pamula från Polen och Torsten
Ridell direkt från Paris. En särskild sporre till dessa kurser var att
de gjordes i motvind mot det rådande konstklimatet.
Detsamma kan nog sägas om den mönstring av den konkreta
traditionen i Sverige som jag gjorde för Riksutställningar 1981,
”Konkret överblick”. Den ledsagades av en katalog som var ett
specialnummer av Sune Nordgrens konsttidskrift ”Kalejdoskop”. I
den hade jag en ambitiös genomgång av den konkreta konsten i

80

Sverige efter andra världskriget och där fanns också min intervju
med Olle Baertling, den sista som gjordes.
Den konstruktiva konsten har aldrig varit riktigt populär eftersom
den kräver att betraktaren möter bilden med ett aktivt seende.
Därför ﬁnner man ingen konstruktivismens Lennart Jirlow och uppskattningen, om den kommer, kommer sent konstnärerna till del.
Jag minns Olle Baertlings utställning på Konstakademien 1969
då han endast sålde ett graﬁskt blad! Att jämföra med den närmast hysteriska uppmärksamhet han fått senare. Just Baertling
kom jag att stå på god fot med ända sedan jag medverkade till
att en målning av honom inköptes i det av Alvar Alto ritade nya
nationshuset för Västmanlands-Dala nation i Uppsala.
Jag har senare medverkat till att han ﬁck utföra en ridå till Kulturhuset i Stockholm - om detta och dess förvecklingar har jag
skrivit i boken ”Kartbild” 2005.
Baertling var en generös och fantasifull person som av Teddy
Brunius en gång karakteriserades som en blandning av general
de Gaulle och Nalle Puh. När Moderna muséet skulle ha en ny
chef tyckte han att det var en roll lämplig för honom med Peter Freudenthal och mig som intendenter. Man undrar just hur
de utställningarna skulle ha blivit.Helt säkert skulle den konkreta
konsten lyfts fram.
Konstpubliken behöver upplysas och den roll Konstruktiv Tendens genom åren spelat kan inte nog understrykas. Utställningarna och galleriets välfyllda hyllor med böcker om olika konstnärer
är en källa till kunskap.
Det svenska konstlivet orkar i allmänhet bara med en riktning åt
gången, just nu ett berättande måleri. När en omsvängning kommer blir det knappast till det närmast föregående, expressionistiska. Det gör att framtiden ser ljus ut för den formstränga konsten
som fångar intresset i cykler. Det är ett äventyr som väntar runt
hörnet.
K G Nilson

Konstruktiv Tendens – 25th anniversary
Konstruktiv Tendens (Constructivist Tendency) is an art gallery
that has played an important role in the relatively small world of art
in Sweden by introducing work by foreign artists and by providing
a forum for Swedish artists working in a constructivist direction.
Major Swedish artists like Olle Bærtling, Lars Erik Falk and Gert
Marcus have had a home in the gallery and numerous younger
artists have had early exhibitions there: Olle Borg, Mikael Fagerlund, Per Kesselmar, Ann Makander and Eva Sjöberg to name a
few of them. Some of these artists moved on to other galleries
when their work changed directions. I was one of them.

concretist tradition in Sweden that I produced for Riksutställningar (Swedish Travelling Exhibitions) in 1981 under the heading
“Konkret överblick” (Concrete Survey). This was accompanied by
a special number of Sune Nordgren’s art periodical “Kalejdoskop”.
I produced an ambitious survey of concrete art in Sweden after
World War II and the magazine also contained my interview with
Olle Bærtling; the last interview with him.
Constructivist art has never been really popular since it requires
that the beholder should meet the image with active vision. And
so there are no really popular constructivist artists and any appreciation that a constructivist artist may receive comes very late. I
remember Olle Bærtling’s exhibition at the Academy in Stockholm
in 1969 when he sold one single art print. This contrasts with the
almost hysterical level of attention that was later accorded to him.
I was on good terms with Bærtling ever since I helped to ensure
that one of his paintings was acquired by the Västmanlands-Dala
student society in Uppsala for their new premises which Alvar Alto
had designed.

But since 1984 I have taken part most years in the group show
“Geometric Abstract” and have had a succession of solo exhibitions at the gallery: in 1987, 1990, 1994 and 1997. When my style
of painting gradually altered and I started interesting myself in
maps I moved to other galleries but visiting Konstruktiv Tendens
has always ﬁgured on my agenda and one has known what one
will ﬁnd there. This can be both an advantage and a disadvantage.
Later I was also involved in seeing that he was commissioned to
produce curtains for the auditorium in the new cultural centre in
Among the negative aspects is the fact that there is a certain Stockholm. (I discuss this – together with the various complicapredictability about the work shown in that the constructivist idiom tions attending it – in my book “Kartbild” 2005.)
often has the character of variations on a theme; something that I
am very well aware of after giving courses in concrete imagery at Bærtling was a generous person with a lively imagination. The art
Konstfack (University College of Arts, Crafts and Design) in 1979, historian Teddy Brunius once described him as a mixture of Gen1981 and 1983 and at the Royal College of Art in Stockholm in eral de Gaulle and Winnie the Pooh. When someone was needed
1985. These courses dealt with composition, geometry and colour to run Modern museet he thought that he would be a suitable cantheory and the students worked on solving concrete tasks (which didate with Peter Freudenthal and me as curators. One wonders
are documented in writing). There was an impressive list of guest what sort of exhibitions the museum would have organized.
lecturers: Keith Critchlow, Michael Kidner from the UK, Ulf Linde,
Gert Marcus, Lennart Rodhe, Jan Pamula from Poland and Tor- Concretist art would certainly have been emphasized. The pubsten Ridell directly from Paris.
lic needs to be informed about what is going on in the art world
and the role of the Konstruktiv Tendens gallery in this task can
An extra stimulus in connection with the courses came from the not be overstated. The exhibitions held there and the well-ﬁlled
fact that they were held in opposition to the then current climate of shelves of books about artists are a major source of knowledge.
art. This is probably also true of the exhibition on the
The art world in Sweden can usually only manage one orientation
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at a time; at the moment this is narrative painting. When the next
change of direction comes it will hardly be back to the preceding,
expressionist movement. This means that the future looks bright
for formally strict art which captures an interest in cycles. This is
an adventure which is waiting round the corner.
K G Nilson
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Crossing 1998
Diameter 180 cm
Photo: Peo Eriksson
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Ilkka PÄRNI, Hässelby, Stockholm, Sweden

Inför min fjärde separatutställning hos Monica (2003) kom vi att Before my fourth solo exhibition with Monica (2003), we came to
diskutera vad jag hade tänkt att ställa ut.
discuss what I wanted to show.
Jag ville helst göra något nytt, sa jag. Av någon anledning började
vi titta på en svit seriegraﬁer jag tryckt tidigare.
Varför inte göra något annat inom graﬁken, sa Monica, monotopier tex. Idèn var född.

I told her I wanted to do something new. Then we began to look at
a suite of serigraphs I had printed earlier. “Why not do something
else in graphics,” said Monica. “Monotypes for example.”
The idea was born.

Vintern 02/03 for jag upp till Häljebols Konstgård i Värmland och In the winter of 2002-2003, I traveled up to Häjlebols Konstgård in
satte igång med torrnålsgravyr.
Värmland and began with my dry needle engravings.
Med sin öppenhet och oräddsla för experiment gav Monica mig With her openness and fearless spirit for experiment, Monica
ett stort stöd i genomförandet av utställningen. Resultatet blev en gave me great support in the implementation of the exhibition.
konstnärlig förnyelse.
Jag kan bara tacka Monica för det!
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I have only Monica to thank!

Sculpture 2006
Concrete, 102x40x20 cm.
Photo: Anders Lundmark
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Mario REIS, Dusseldorf, Germany
TIDSFENOMENET-Verk av Mario Reis
By Stefanie Lucci

När vi under en längre tidsrymd tittar på ytan av ett verk förändras
den mer och mer, medan de perifera områdena klart och tydligt
behåller sitt sammanhang och sin plats. Ögat verkar sjunka djupare och djupare in i färgmönstret. Efter en stund ser vi varken
ytan eller underlaget som två separata enheter, utan som en enhet. Genom denna sammansmältning skapas en känsla av rymd.
När strukturer koncentreras och upplöses upplever ögat hur ebb
och ﬂod kommer i förgrunden eller blandar sig med bakgrunden.
Denna känsla av hur närhet och avstånd blir ett kan endast upplevas som en övergående illusion. Resultatet är en total frihet,
en oinskränkt rörelse mellan koncentration och upplösning, mellan ljust och mörkt, mellan uppkomst och upplösning.

... att det inte ﬁnns något beständigt. Allting ﬂyter, och varje gestalt blir till för att ändras. Till och med tiden rinner förbi under
ständigt förändring liksom ﬂod. Ty ﬂoden kan ej sluta upp med att
rinna, tiden ej med att ﬂy. Liksom vågorna jaga varandra - varje
våg jagas undan av en och jagar en annan – så ﬂyga tidevarv
också förbi och följa varandra, alltid nya, ty det, som har gått, är
lämnat bakom oss, det, som ej varit, blir till, och sekunderna vika
för nya.
Ovidius Metamorfoser 15, 177-185
Svensk tolkning av Harry Armini Varje naturakvarell är ett unikt exemplar som har formats av tid
Allhems förlag, Malmö 1969 och rum. Trots konstnärens strikta tillvägagångssätt är det omöjligt
för honom att skapa ett verk som är identiskt med ett annat. Och
Dessa rader av den romerske poeten Ovidius fokuserar på hur överﬂödiga hans arbetsmetoder än må te sig, är det en hela
en grundläggande aspekt i Mario Reis naturakvareller: tids- tiden pågående process som är utsatt för tidens ﬂykt. Tidsmönfenomenet. Men där Ovidius använder ﬂoden som en metafor för stren blir tydliga när man ser hur Reis grupperar ﬂera naturakvareller i rader på väggen i ett gallerliknande arrangemang. Detta
tiden, använder Reis ﬂoden själv som ett uttryck.
rutmönster är avgörande för sättet på vilket Reis visualiserar bildReis är en vittberest konstnär som har tillbringat en stor del av de kvaliteterna i verket som helhet. Han skapar förhållanden mellan
senaste tjugo åren med att ta fram hydrodynamiska självporträtt de olika naturakvarellerna och fattar beslut beträffande plats, öveav världens ﬂoder. För att uppnå detta tar han en träram som han rensstämmelse, skuggningar, rörelser och kontraster.
spänner en obehandlad bomullsduk över. Sedan lägger han ramen upp och ner i det rinnande vattnet. Ramen ﬁxeras lätt med Den slutliga kompositionen av ljusa och mörka ytor skapar rumen tråd för att tillåta att den rör sig och ﬂyter fritt i och på vattnet. seffekter som uttrycker en gradvis rörelse. Rymd och rörelse,
Efter att försiktigt ha placerat ramen i vattnet, lämnar han den startpunkten och den grundläggande förutsättningen för Reis konmed ﬂoden som bearbetar den. Allt eftersom tiden går lägger sig stnärliga koncept, återskapas av hans arrangemang av verk inom
det sediment som är karaktäristiskt för ﬂoden på duken och ger rutsystemet. Men snart kommer ett nytt tema in i bilden. Eftersom
den kreativa process som ﬂoden utfört är slutförd, ﬁxeras spåren
målningen dess speciella struktur, ljus och kom
position. Att se hela processen tydliggör hur platsspeciﬁk konst av ﬂödet på duken som nu omvandlats till ett nytt sammanhang.
skapas genom konstnärens och ﬂodens interaktion. Vattnets ﬂy- Tiden verkar stå stilla. Vi uppfattar inte längre
tande natur är verktyget, medan ﬂoden och sedimentet är
vattnets rörelser. I stället har jord, ditforslad av ﬂoden, lagt sig på
akvarellens medium. Sålunda blir ﬂoden både objekt och subjekt i duken. Detta jordelement förkroppsligar beständigheten som ytterligare ett centralt tema. Måleriet är ju också i sig något bestänReis målningar, som när ett livsmönster byggs upp på duken.
digt i förhållande till tiden.
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Låt oss titta på den kreativa processen: sedimenteringen. Urlakat
sediment som svepts med av rinnande vatten ackumuleras gradvis på duken i en mättnadsprocess. Tyngdpunkten läggs varken
på naturens förgänglighet eller ändlighet, utan på det material
som lämnats kvar genom tidens ﬂykt. Inom denna deﬁnition låter
Reis naturakvareller oss uppleva tidsfenomenet som antingen
en tidens ﬂykt, där man föreställer sig skapandeprocessen, eller
som en stillastående ram som synliggör en viss tidsperiod. Ofta
ger naturakvarellerna en glimt av det förﬂutna, eftersom en del
av det sediment som samlats på duken är mer än 1000 år gammalt. Herakleitos, den gamle grekiske ﬁlosofen sa: ”Du går aldrig
ned i samma ﬂod två gånger.” Vad han menade var att inte bara
vattnet ﬂyter, utan också tiden. I denna bemärkelse framstår Reis
naturakvareller som ﬂodens minne – som spår av tid.

THE PHENOMENON OF TIME-Works by Mario Reis
By Stefanie Lucci
..., there is nothing in all the world that keeps
its form
All things are in a constant state of ﬂux, and everything is brought
into being with a changing nature. Time itself ﬂows in constant
motion, just like a river. For neither the river nor the swift hour can
stop its course; but, as wave is pushed on by wave,
and
as each wave as it comes is both pressed on and itself presses
the wave
in front,
so time both ﬂees and follows and is ever new.

Janet Walters vid Southern Alberta Art Gallery sammanfattar Reis
naturakvareller: ”I sin destillerade stillhet är de ’förrymda stycken’
Ovid, Metamorphoses 15, 177-185
från naturen som är stadd i ständig omvandling. Mario Reis verk
översätter ﬂodernas aldrig sinande ﬂöde till eleganta, minimalis- These lines by the ancient Roman poet, Ovid, focus on a crucial
tiska bilder som lika mycket handlar om en process som ett full- aspect of the Nature Watercolors by Mario Reis: the phenomenon
bordat verk.
of time.Whereas Ovid uses the river as a metaphor for time; Reis
uses the river itself to express it.
En väg lämnas öppen för betraktaren att helt kort få en skymt av,
bortom gallret, oändliga rum, naturkrafter, tidens ﬂykt och konst- Reis is a well-traveled artist who has spent much of the two last
närens intensiva upplevelse av samspelet med vildmarken.”
decades extracting hydrodynamic self portraits of rivers from all
over the world.To achieve this, he takes a wooden frame over
© Stefanie Lucci which is stretched an untreated cotton cloth and installs it upside
down in the ﬂowing water. It is only ﬁxed in place with a string in
order to allow movement and ﬂotation of the frame which then
dances on and in the water. Having carefully placed the frame,
he leaves it alone with the river that is now working on it. As time
passes, the sediment that is characteristic of the river settles on
the cloth and gives the painting its particular texture, light, and
composition.
Seeing the complete process, it is apparent that site-speciﬁc work
of art is created by the interaction of the artist and the river.
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The ﬂuid nature of water is the tool, while the river and the sediment are the watercolor medium. The river thus becomes both
object and subject in Reis’s paintings, as a pattern of life is build
up on the cotton cloth.

Time seems to stand still. We no longer perceive the water’s
movement. Instead earth, transported by the river, has settled
on the cotton cloth. This element of earth embodies permanence
as a central theme, in addition to that of space and movement.
The very world of painting, after all, establishes a certain eternity
When we look for a longer time at the surface of a work, it changes against time.
more and more, whereas the peripheral areas clearly retain their
consistency and locus. Our eye seems to sink into the pattern of Let us call the creative process to mind: it is the process of sedicolor further and further. Soon we no longer perceive either the mentation. Washed sediment taken by the ﬂowing water accusurface or its foundation as two separate entities, but as merg- mulates gradually on the cotton cloth through the process of mating of the two. Through this merger a spatial effect is created. As uration. Neither transitory nature nor brevity is highlighted, but
textures are concentrated and dispersed, our eye perceives the the material that is left over from the passage of time. Within this
ebb and ﬂow coming to the fore or blending into the background. deﬁnition, Reis’s Nature Watercolors allow us to experience the
This sense of a merging foreground and distance can only be phenomenon of time as either a time ﬂow, imagining the process
perceived as a transitory illusion. While constituting space, it nev- of creation, or as a still frame, making visible a ﬁxed period of
ertheless always remains undecided. The result is a completely time. Often the Nature Watercolors provide a glimpse into the disfree verse, uninhibited movement between concentration and dis- tant past, since some sediment on the cotton cloth is more than
persal, brightening and darkening, emergence and recession.
thousands of years old. The ancient Greek philosopher Heraclitus said: “You will never step again in the same water.” What he
Each Nature Watercolor is a unique specimen, that it is shaped meant was that not only is water running, but time is doing so too.
by time and space. In spite of the artist’s rigid procedure, it is im- In this sense, Reis’s Nature Watercolors reveal themselves as the
possible for him to create one work that is identical to another. As river’s memory - as tracks of time.
redundant as his working method of may seem, it is a permanent
process which is subject nonetheless to the passage of time. Pat- Janet Walters, of the Southern Alberta Art Gallery, summarizes
terns of permanence and time become clear by Reis’s grouping Reis’s Nature Watercolors: “In their distilled quietude, they are
of several Nature Watercolors in rows on the wall in a gridlike ‘fugitive pieces’ of the natural world and its constant state of ﬂux.
arrangement. This grid is crucial to the way Reis visualizes the Mario Reis’s works translate the never ending ﬂow of rivers into
pictorial qualities of the work as a whole. He sets up relationships elegant, minimalist images, that are as much about a process as
between individual Nature Watercolors, making decisions con- about ﬁnished works of art.
cerning locations, correspondences, tonal shadings, movements,
and contrasts.
A way is left is open for the viewer to glimpse, beyond the grid,
vast spaces, natural forces, the passage of time and the artist’s
The resulting composition of light and dark areas creates spatial intense experience of interaction with the wilderness.”
effects that express gradual movement. Space and movement,
the starting point and basic condition of Reis’s artistic concept,
© Stefanie Lucci
are recreated by his arrangement of works within the grid. But
soon a new theme comes into play. Since the creative process
carried out by the river is complete, traces of its ﬂow are now ﬁxed
on the cotton cloth-transformed into a new state of consistency.

88

Naturaquarelle DDR serie
April/Maj 1990
77 canvases 61x61 cm.
Photo: Mario Reis
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Francoise RIBEYROLLES-MARCUS, Stockholm, Sweden
I 25 år har Konstruktiv tendens varit en fastpunkt för många konstnärer, samlare och konstintresserade, en mötesplats för småprat i
kontorshörnet och, nerför trappan, i det stora vackra oktogonala
rummet, ett möte med det ”allra heligaste”.

For 25 years, Konstruktiv Tendens has been a central gathering
place for many artists, collectors and art lovers, a place for small
talk in the ofﬁce corner and at the bottom of the steps in the beautiful octagonal room, a meeting with the “most holy.”

Galleriet presenterar enbart icke föreställande konst och man kan
fråga sig varför dagens konstnärer fortfarande väljer denna uttrycksform. Jag tror därför att det icke ﬁgurativa är ett fantastiskt
verktyg för den som intresserar sig för formen, dessutom är det
ett befriande medel, friheten att inte representera eller imitera
för att kunna avlägsna allt det onödiga och lämna plats för det
oförklarliga eller sublima. Vissa konstnärer har valt denna väg
och Monica Urwitz har öppnat sitt galleri för deras arbeten.

The gallery shows only non-ﬁgurative/abstract art, and it may be
asked why today’s artists still choose these form of expression.
I believe that abstract non-ﬁgurative art is an excellent tool for
those interested in form. Also, it is a liberating medium, allowing
the artist freedom from representation or imitation. It allows the
artist to distance herself from all of to better reach the unnecessary and leave space for the inexplicable or subliminal. Certain
artists have chosen this path, and Monica Urwitz has opened her
gallery for their work.

Egentligen bestämmer konstnärerna inte alltid vägen de tar. Det
sker nämligen genom intuition och sinne, kanske för att fascina- Sometimes the artist alone doesn’t determine the path he or she
tionen och nyﬁkenheten har tagit över hand och blivit drivkraften. will take. It occurs through intuition and sensing, perhaps because
the fascination and curiosity are leading the way and becoming
När Monica erbjöd mig att ställa ut 1993 på Konstruktiv Tendens the driving force.
arbetade jag med koncentrerade former i sten samt med smala
metallstänger som skapade ”delar av rum”. Men sedan, under When Monica invited me to exhibit my work, in 1993, I was workarbetets gång blev jag mest fängslad av en del ljusfenomen i rela- ing with concentrated forms in stone and thin metal poles, which
tion till form och så småningom blev objektet underordnat optiska created “parts of rooms.” But while I was working, I became capljusfenomen.
tivated by some of the light phenomena in relation to the form,
and eventually the object became secondary to the optical light
Att ställa ut ljusfenomen är inte särskilt säljbart, men Monica phenomena. Exhibiting light phenomena is not especially sellnämnde aldrig något om det. Med en förtroendefull gest erbjöd able, but Monica never mentioned that. As a vow of conﬁdence
hon mig sitt galleri igen 1998 och sedan 2002, och jag måste she invited me to her gallery again, in 1998 and in 2002, and I
säga att jag är otroligt tacksam att jag kunde visa dessa rumsliga am eternally grateful for having been able to show these spatial
kompositioner.
compositions. In both exhibitions we darkened part of the gallery
to enable people to “see” the light. In gallery, which was at one
I båda utställningarna försänktes en del av galleriet i mörker …för time a movie theatre, we I created visible and invisible construcatt ”se” ljuset. I rummet som en gång i tiden var biograf, skapades tions with light radii.One of the compositions was purchased later
med ljusradier synliga och osynliga konstruktioner.
by the Gothenburg Museum of Art.
Ett komposition köptes senare av Göteborgs konstmuseum.
The act of creating requires freedom. Luckily, the gallery is called
Skapandet behöver frihet. Till ordet ”konstruktiv” ﬁnns det lyckligt- Konstruktiv Tendens – “tendens” (tendency), so the door is
viss ordet ” tendens” så dörren är öppen…
open...

90

Where is the Colour Nr.1
1997
Projector, acrylic glass,
water, wood
Photo: Åke Sandström
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Terje ROALKVAM, Oslo, Norway
Det här är inte konstruktivism, precis - men jag gillar det ändå!
Sa Monica Urwitz då hon såg på de diabilder jag hade med mig.
Hon sa det genom cigarettröken. Det var mitt första möte med
Konstruktiv Tendens i Stockholm, oktober 1998.

“It is not exactly constructivism, but I like it anyway!”
That was Monica Urwitz’s reaction, expressed through a cloud
of cigarette smoke as she looked at my slides. This was my ﬁrst
meeting with Konstruktiv Tendens in Stockholm in October 1998.

Gallerinamnet öppnade för en utvidgning av synfältet som jag,
särskilt på den tiden, saknade i den internationella Konstruktivistiska familjen. Där kunde man vissa tider vara mycket rigid. Denna öppenhet har jag hela tiden sett på som Monicas och galleriets
stora styrka.

The name of the gallery left the door slightly ajar for a broadening
of the genre, something which I felt was lacking in the international Constructivist family at the time. There was, at times, a certain rigidity. The openness that Monica showed me is something I
view as Monica’s and the gallery’s strength.

Genom mitt deltagande på många Geometrisk Abstraktion-utställningar och min separatutställning 2000, har jag mött miljön
och konstnärerna runt Monica, och mångfalden av personligheter
och tillika mångfalden av uttryck.

By participating in many Geometric Abstraction group exhibitions
and with my solo exhibition in 2000, I have become acquainted
with the environment and the artists around Monica; manifold personalities with manifold modes of expression.

Som Piet Mondrian sa i 1941: Abstract painters can be more sub- As Piet Mondrian said in 1941, “Abstract painters can be more
jective than naturalistic painters in spite of lack of subject.
subjective than naturalistic painters in spite of the lack of a subject.”
Monica Urwitz är med sitt galleri bland de främsta i sitt slag i europa. Det är imponerande att genom 25 år med Geometrisk Ab- Monica Urwitz’s gallery is among the best of its kind in Europe. It
straktion hela tiden kunna vidareutveckla konstruktiva proﬁlen, så is highly impressive that, through 25 years of Geometric Abstracsom Monica har gjort med stor integritet. Hon sitter fortfarande tion, she has continuously been able to develop the constructivist
bakom sitt skrivbord, ser på diabilder från nya konstnärer och ger proﬁle. And she has done this with great integrity. She still sits at
sina kritiska kommentarer. Men inte längre genom cigarettröken, her desk, looking at slides from new artists and giving her comsägs det.
ments. But no longer, I understand, through a cloud of tobacco
smoke.
Terje Roalkvam
Oslo
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Terje Roalkvam
Oslo

Plus/minus V , 2005
54,5 x 54,5 x 5 cm
Aluminum and granite
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Yuko SHIRAISHI, London, UK
Konst och resor

Att resa ger en ny dimension åt mina tankar och min blick. Jag vet
inte hur det återspeglar sig i min konst. Jag är inte som Munch
Jag älskar att resa. Det är ett privilegium att vara konstnär för då och Rousseau, men jag skulle helst vilja smälta mina reseupplevhar man möjlighet att resa när man vill.
elser på ett abstrakt sätt.
1990 hade jag min första separatutställning på galleri Konstruktiv Tendens. Jag ställde sedan ut 1994, 1997, 2000 och så nu i
september 2006. Den kommande utställningen kommer alltså att
vara min femte på galleriet. Anledningen till att jag hade möjlighet
att besöka Stockholm var min konst.
Jag har alltid fascinerats av konstnärerna Henri Rousseau (18441910) och Edward Munch (1863-1944). Rousseau som egentligen aldrig reste utomlands annat än under krigsåren, målade
sina mystiska djungelmotiv efter att ha besökt världsutställningen
i Paris och efter att ha läst böcker. Munch, å andra sidan, gjorde
regelbundna resor genom Europa medan han målade sitt inre
norska landskap och dess folk.
Att resa är för mig att bli barn på nytt. Allt jag ser och hör, dofter
och smaker fascinerar mig. Det är en bra övning om man vill skärpa sina sinnen. Besöket i Stockholm gav mig förstås en ny syn
på världen. Eftersom ljuset och luften är annorlunda, så används
rummet på ett annat sätt. Ett annat slags klimat och en annan
natur ger en annorlunda miljö och man upptäcker andra saker än
hemma. Att resa innebär dock inte bara nya upptäckter när det
gäller ting – också människorna, kulturen, ekonomin, politiken är
värda att upptäcka.
Tack vare min utställning i Stockholm träffade jag Monica Urwitz.
Hon är en mycket öppen och passionerad person, inte alls olik
det svenska landskapet - och alltid lika välkomnande. Jag lärde
också känna andra människor som blivit kära vänner. Allt detta är
värdefulla gåvor som jag fått genom mina resor. Dessutom är det
spännande med resornas ﬂyktighet; den ständiga rörelsen, tiden
som verkar stanna i luften som en målning.
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Yuko Shiraishi
september 2006

Art & Travelling

Travelling gives me a new dimension of thought and view. I do
not know how it reﬂects on my art. I am not like Munch or RousI love travelling. It is a privilege to be an artist because one has seau, but I would rather digest my travelling experience in a very
the opportunity to travel if one would like to.
abstract way.
My ﬁrst solo show at the Galerie Konstruktiv Tendens happened
in 1990, and I showed there again in ‘94, ‘97, 2000 and now in
September 2006. This coming show will be my ﬁfth at the gallery.
The reason I could visit Stockholm was because of my art.

Yuko Shiraishi
September 2006

I have always been intrigued by the artists Henri Rousseau (18441910) and Edward Munch (1863-1944). Rousseau, who never
travelled except for the war years, stayed in France throughout
his life and painted his mysterious jungles after visiting the Paris
World Fair and reading books. Munch, on the other hand, travelled continuously in Europe, painting his inner Norwegian landscape and people.
Travelling for me is to be like a child again. Anything you might
see, hear, smell or taste fascinates me. It is a good training to
sharpen your own ﬁve senses. Visiting Stockholm obviously gave
me a new sense of the world. Since the light and air are different,
space is treated differently. Other types of climate and landscape
produce a different built environment and you discover many
more things. But travelling is not only discovering these things
but in discovering the people, their culture, politics, economics
and so on.
Through having a show in Stockholm, I met Monica Urwitz, the
director of the gallery. She is a very open person and she has
an awkward passion in her like the Swedish landscape, always
welcoming me every time I saw her. I also happened to ﬁnd some
other precious friends here as well.
These are very important and beautiful things that you get through
travelling. Also it is intriguing because you do not live there; you
are on the move, you are experiencing a time, which seems halting in air like painting.
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Overcoming Red 2003,
Oil on wood, 8 parts varying size.
Photo: Ian Parker
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Eva SJÖBERG, Stockholm, Sweden

Min första kontakt med Konstruktiv Tendens var som många an- My ﬁrst contact with Monica was like that of many others. She
dras. Jag blev anmodad att arbeta vidare och återkomma om ett encouraged me to keep working and come back in a year.
år.
Three years went by before I came back to show her my new
Det gick tre år innan jag återvände för att visa upp nya verk. work. This time, I was invited to participate in the joint exhibition
Denna gång ﬁck jag delta i samlingsutställningen Geometrisk Ab- Geometrisk Abstraktion XI, and after that, three solo exhitions.
straktion XI och efter det, tre separata utställningar.
Konstruktiv Tendens means so very much to me. The feeling
Konstruktiv Tendens är ett galleri som har stor betydelse för mig, when exhibiting there is like a feeling of landing where I belong. I
känslan att få ställa ut där är att ha landat där jag hör hemma. Jag have had immense support from Monica Urwitz.
känner ett stort stöd av Monica Urwitz.
In my capacity as gallery assistant for about two years, I have
I min egenskap av galleriassistent i närmare två år, har jag erfarit come to realize how highly the gallery is regarded internationally.
hur stor betydelse galleriet har även internationellt med konstin- Many people contact Monica because of her depth of knowledge
tresserade besökare från olika delar av världen, där många kon- and experience. More than this: she is an exciting person who
taktar Monica för hennes kunskap och erfarenhet. Men framför has the ability to create an extraordinary turn of events. No one
allt är hon en spännande person som har förmåga att skapa udda can fail to be affected by her.
händelseförlopp som jag nu förstår är vida kända. Hon lämnar
ingen oberörd.
Eva Sjöberg
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Eva Sjöberg

Tidsrymd 1997
Stål, acryl
96x80x126 cm.
Photo: Åke Sandström
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Klaus STAUDT, Frankfurt, Germany
Galleriet Konstruktiv Tendens är 25 år gammalt/ungt, så nytt som
vid öppningsdagen 1981. Dess proﬁl är bevarad. Dess konstnärliga innehåll har överlevt stormar och övervunnit olika konstinriktningar.

The Konstruktiv Tendens gallery is 25 years young and as new
as it was when it opened in 1981. The gallery has maintained its
proﬁle over the years. The artistic content has survived the storms
and has withstood the different trends in art.

Det ursprungliga konceptet har under alla dessa år genomgått The original concept has expanded and deepened through all
både bredd och fördjupning. Inget ﬂirtande till höger och vänster, these years. No ﬂirting to the right or left, no coquettishness with
inga koketterier med aktuella europeiska konsthändelser.
the trends of the European art movements.
Rummen har aldrig förändrats på Nybrogatan 69.Anmärknings- The room at Nybrogatan 69 has not changed. It is astonishing
värt är att detta ställe inte kan förväxlas med något annat. Det that this venue does not change. It is right in the middle of Stockligger mitt i Stockholms centrum.
holm.
För besökaren öppnar sig ett stort rum som tidigare har varit biograf, i vilket han eller hon med vältränade ögon snabbt kan överblicka utställningens innehåll. Man mår helt enkelt bra av att se
konstverken presenterade utan hierarkisk ordning.

A room that was once a movie theatre opens itself for the visitor, so that he or she, with a well-trained eye, can quickly get an
overview of the exhibit. You simply feel good having the artwork
presented in a non-hierarchical fashion.

Den ”konstruktiva–konkreta” konsten har sitt ursprung i 1900-talet “Constructivist-concrete” art has its roots in the 1900’s and has
och har överlevt mer än tre konstgenerationer. Den har utvecklat survived more than three art generations, developing slowly but
sig sakta men säkert.
surely. With her Konstruktiv Tendens gallery, Monica Urwitz has
never lost faith in this art. She is completely convinced. She radiMonica Urwitz har, med sitt Galerie Konstruktiv Tendens i Stock- ates this when you visit her in the gallery.
holm aldrig tappat tron på denna konst. Hon är helt övertygad.
Det känner man när man besöker henne i galleriet. Monica Urwitz Monica Urwitz symbolises knowledge and conﬁdence, ﬁrmness
utstrålar kunskap och förtroende, styrka och övertygelse. Man and conviction. You can collect treasures if you tread on unknown
kan samla skatter om man beträder obruten mark och vill få goda territory and want good advice. She has been able to win over
råd.Hon har lyckats vinna många konstsamlare, och de ﬂesta har many art collectors and most of them have been faithful to her.
varit henne trogna.
Good art is timeless, and you are conscious of this when you walk
God konst är tidlös, det blir man väl medveten om vid en rundvan- around Konstruktiv Tendens, Nybrogan 69.
dring på Galerie Konstruktiv Tendens, Nybrogatan 69.
Best wishes for the future!
Hjärtliga lyckönskningar!
Klaus Staudt
September 2006
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Integration 2005
85x85x6,5 cm
Photo: Norbert Miguletz,
Frankfurt
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Lars STRANDH, Oslo, Norway
En liten historia om mina första möten med Monica Urwitz och Sedan fortsatte hon: ”Du skriver i din ansökan att du vill att jag
Konstruktiv Tendens.
skall sända tillbaka dina diabilder. Men jag har inte råd att sända
tillbaka diabilder till alla konstnärer som jag får ansökningar från.
Konstruktiv Tendens var ett av de första gallerierna i Stockholm Du förstår, jag får massor med ansökningar varje vecka. Om du vill
som jag hörde talas om för många år sen. Det var fantastiskt för ha tillbaka dina diabilder kan du ju komma hit och hämta dem”.
mig att hitta ett galleri som bara fokuserade på den typ av konst
som jag kände att jag hade en relation till.
Detta blev sagt på ett typiskt ”Monica-vis” – från lärare till elev.
Lyssna och lär!
Min första ansökan till Konstruktiv Tendens ﬁck avslag med ett
telefonsamtal från Monica. Med sin fantastiska ärlighet sa hon: Ytterligare tre år gick och jag arbetade långsamt fram det uttryck
”Jo, dina målningar är inte direkt dåliga, men jag har mer än nog och de problemställningar som jag arbetar med i dag. Att lägga
med alla konstnärer som jag redan samarbetar med.”
bort målarrullen och börja använda penseln på nytt gav nya möjligheter och ﬁck mig att fokusera på de ”spår” som penseln läm”Inte direkt dåliga?!”
nar efter sig. Hur det (fysiskt) är att måla och hur man upplever ett
målat utsnitt på en målarduk. Allt detta tillsammans öppnar upp
Det var tillräckligt för att ta livet av en ung konstnär. Men jag antog för en dualistisk läsning av mina arbeten. Den första är formalisatt det var bättre än ”de är väldigt dåliga”, och att det därför fanns tisk – spännram, duk och färg – alltså hur en målning är tillverkad.
hopp för mig. Jag såg på Monicas svar som en utmaning och Den andra är möjligheterna för en mer emotionell läsning i den
använde det som inspiration för att arbeta vidare.
atmosfäriska kvaliteten i de målade färgfälten.
Jag hade tidigare talat med en gallerist i Oslo (där jag bor) och
han klagade över att många unga konstnärer aldrig ansökte på
nytt då deras första ansökan fått avslag. Han tyckte det var synd,
för oftast hade det mer att göra med hans långsiktiga planering
och utställningsproﬁl än att konstnären inte var bra.

I november 2002 tyckte jag att utvecklingen hade kommet långt
och att det var dags för en tredje ansökan till Konstruktiv Tendens.
Denna gång bifogade jag tjugo kronor med diabilderna så att jag
kunde få dem tillbakaskickade.

Tre dagar senare ringde Monica.
Medveten om denna realitet sände jag min andra ansökan till
Konstruktiv Tendens tre år senare. Jag arbetade då fortfarande i ” Hej, det är Monica Urwitz från Konstruktiv Tendens. Känner vi
en mer ”klassisk” konstruktivistisk stil med ”hardegde” och opaka varandra?”
färger målade med rulle.
”Nja… Vi känner väl inte precis varandra, men jag har ansökt om
Denna gång hörde jag inte något från Monica, inget svarsbrev, utställningsplats hos dig några gånger och vi har talats vid i teleinget telefonsamtal. Efter fyra veckor hade jag samlat mod nog fon och vi har träffats på galleriet.”
till att ringa galleriet. Monica svarade, och denna gång sa hon att
”några av dina målningar är riktig bra, men jag har mer än nog ”Jaså. Ja, jag var bara nyﬁken för att du skriver ”kära Monica” i din
med alla konstnärer som jag redan samarbetar med”. Jag blev ansökan. Men hör på – jag hade planerat att bara ha fyra utställnaturligtvis besviken, men samtidigt tyckte hon att mina arbeten ningar nu i vår, men nu skall jag ha fem och du öppnar din
var bättre än ”inte direkt dåliga” och det var ju en framgång.
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utställning den 15 mars”. Jag tror att jag sa ”så bra” eller ”fantastiskt” eller något i den stilen. Det var ju ingen inbjudan till att ha en
utställning precis. Det var snarare en order. Det kom inga frågor
om jag hade nog med arbeten eller om det passade eller
om jag över huvud taget hade möjlighet att ha en utställning tre
månader senare.

“A short tale about my ﬁrst connections with Konstruktiv Tendens
and Monica Urwitz

Den här historien är ganska signiﬁkativ för den Monica jag lärt
känna. Hon kan vara hänsynslöst ärlig. Det spelar ingen roll om
det är kunder, konstnärer eller vänner. Hon är såpass hängiven
konsten och sitt galleri att hon kan förefalla en smula excentrisk.
(Jag är tämligen säker på att hon dessutom inte har något emot
att bli kallad excentrisk!) Det jag också uppskattar mycket är
hennes kunskap om konstscenen och då speciellt den non-ﬁgurativa konsten. Här har hon en mycket stor integritet.

The ﬁrst application I sent to Konstruktiv Tendens was rejected
by a phone call from Monica. With her stunning honesty she said
– “Well, your works are not exactly bad, but I have more than
enough to do with all the artists I already represent.”

Konstruktiv Tendens was one of the ﬁrst galleries in Stockholm I
became aware of many years ago. It was, for me, fantastic to ﬁnd
a gallery working exclusively with art I felt connected to.

“Not exactly bad”?!

That is enough to kill a young artist. But I guess it was better than
“they are really bad,” and so there was a hope for me. I consideFörra året deltog jag i en utställning i New Jersey och bland an- red Monica’s answer a challenge and used it as an inspiration to
dra träffade jag galleristen Larry Becker. Dagen efter vernissagen continue working.
reste jag ner till Philadelphia för att besöka Larry på hans galleri,
Larry Becker Contemporary Art. En av hans konstnärer var också I had earlier talked to an art dealer in Oslo (where I live) and he
där och vi drack en kopp kaffe och talade om konst, konstnärer complained about young emerging artists never coming back and
och utställningar. Då jag berättade att Konstruktiv Tendens repre- following up when he once had rejected them. It was a pity, he
senterade mig i Sverige sa konstnären: ”Det galleriet är legend- thought, because it had more to do with his proﬁle and long-esariskt!”
tablished exhibition schedule than the quality of the young artists’
work.
Då det här är skrivet i förbindelse med Konstruktiv Tendens 25årsjubileum vill jag gärna citera Alan Charlton från en intervju jag Aware of this reality at galleries, I sent my second application
läste efter att han hade vunnit Charles Wollaston Award 2002. to Konstruktiv Tendens three years later. I was still working in a
Han sa något i stil med att visst var han väldigt glad över att ha more “classical” constructive style with hard-edged paintings and
fått priset, men å andra sidan så förtjänade alla som hållit på med opaque colours painted with a roller.
något i trettio år, oavsett vad, ett pris.
This time I didn’t hear anything. No letter, no phone-call. After four
Jag tycker att även tjugofem år förtjänar ett pris.
weeks I had mustered enough courage to phone Monica. This
time she said “there are some works that are quite good, but I
Lars Strandh have more than enough to do with all the artists I already represent.” Of course, I was disappointed, but this time she considered
my works better than “not exactly bad,” and that was progress.
Then she continued: “You write in your application that
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you want your slides back, but I can’t afford to send all the slides Monica if it was suitable for me, or if I could manage to make an
I get back to people. You know, I get plenty of slides every week. exhibition within three months. It was an order to exhibit!
If you want them you can come here to collect them.”
For me this story is signiﬁcant to explain the Monica I have come
This was said in a typical “Monica way” – from a teacher to her to know. She can be brutally honest. It doesn’t matter if is she adstudent. Listen and learn!
dressing artists, customers or friends. She is so devoted to the art
and the gallery she can occur quite eccentric. (I’m sure she even
Another three years went by and I slowly developed the expres- likes being called eccentric!) What I also appreciate, profoundly,
sion I work with today. Leaving the roller behind and using a brush is her huge knowledge of the art-scene, especially concerning
again gave new opportunities and made me focus on the traces non-ﬁgurative art. Her integrity is unquestionable.
of the brush, how to paint and how to experience a painted ﬁeld
on a canvas. This expression also opened up a dualistic reading Last year I participated in a show in New Jersey and among othof the paintings. The ﬁrst one is purely formal – stretcher, canvas ers I met the art-dealer Larry Becker. The day after the opening
and paint - how it is made, but there are also possibilities for a I went down to Philadelphia and visited Larry at his gallery, Larry
more emotional reading in the atmospheric quality of the painted Becker Contemporary Art. One of his artists was there and we
ﬁelds.
were having a coffee and talked about art and so on. When I
mentioned that Konstruktiv Tendens represents me in Sweden he
By November 2002 I felt I had developed much and it was time for said – That gallery is legendary!
my third application to Konstruktiv Tendens. This time I attached
20 Swedish crowns to the slides so I could have them sent back Since this is written in connection with the celebration of Konto me.
struktiv Tendens 25 years, I would like to quote Alan Charlton
from an interview I read some years ago when he had won the
Three days later I got a phone-call from Monica.
Carles Wollaston Award in 2002. He said something like - Yes, he
was happy to get this prize, but on the other hand – anybody that
“This is Monica Urwitz from Konstruktiv Tendens. Do we know keeps on doing whatever they are doing for thirty years deserves
each other?”
a prize!
“Well… we do not exactly know each other, but I have sent you I think 25 years deserves a huge prize as well.
three applications and we have been talking on the phone and we
met once at the gallery.”
Lars Strandh
“Okay. I was just curious since you wrote “Dear Monica” in your
application. Listen now – I was thinking of having only four shows
this spring, but now I have decided to have ﬁve and your opening
is on March 15.”
I think I just said great and fantastic or something like that. It really
wasn’t an invitation to exhibit. There were no questions from

104

Untitled 90x150 cm. 2006
Acrylic on canvas
Photo: Lars Strandh
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Wolfram ULLRICH, Stuttgart, Germany
” Endast de klarsynta får se en skymt av det heliga. Allt annat är
bedrägeri.” Max Frischs Don Juan ﬂyr alla former av bedrägeri
och ﬁnner ro i sin kärlek till geometrin. En sådan geometrisk form
måste verkligen vara sansad och sublim, fortsätter denne amatör
entusiastiskt i Frischs pjäs, för det är blott och bart vad det är och
inget annat, en form som är ett med sitt namn.

“Only the sober minded can get a glimpse of the Holy. Everything
else is fraud.” Max Frisch’s Don Juan ﬂees all forms of fraud and
ﬁnds peace in his love for geometry. Sober and sublime such a
geometric form must certainly be, this amateur goes on enthusiastically in Frisch’s play, because it is solely and exactly what it is
and nothing else, a shape that is congruent with its very name.

Det må vara som det vill med den saken, men det är bara halva
sanningen är man frestad att säga som svar till denne Don Juan,
för att sedan ställa honom inför Wolfram Ullrichs verk. För denne
Stuttgart-baserade konstnär utmanar inte bara alla geometrins
lagar utan accentuerar också deras lockelse.

This may be as it is – but it is only half the truth, one is tempted to
say in reply to this Don Juan and then confront him with the works
of Wolfram Ullrich. Because this Stuttgart artist not only deﬁes
all laws of pure geometry but he also stimulates their seductiveness.

Visst kan man sätta namn på varje form och färg som han använder i sina verk, men betyder det att man kan förstå dem helt och
hållet? Dessa verk må se ut som målningar, reliefer eller skulpturer, men deras form är obestämbar.

True, one can put a name on every shape and colour he employs
in his work – but does this mean that one can grasp them in their
entirety? These works may have presence as pictures, relieves or
sculptures, their shape, however, is ever elusive.

För Wolfram Ullrichs konst går ut på att konfrontera det vi vet om
triangeln, rektangeln eller trapetsoiden med det vi verkligen ser.
Det faktum att Ullrich helt nyligen började dela upp sina objekt i
mindre enheter med tunna, skuggade mellanrum skapar ytterligare förvirring när det gäller betraktarens känsla för perspektivet
och ökar spänningen som är inbyggd i verken. Detta ökar också
spänningen mellan kunskap och vision, mellan bild och rum, mellan närvaro och illusion, och inte minst, spänningen mellan geometrin som namn och geometrin som erfarenhet.

Because Wolfram Ullrich’s very art consists in confronting what
we know about the triangle, rectangle or trapezoid with what we
actually see. The fact that Ullrich, quite recently, began to subdivide his objects with narrow, shaded gaps that cause additional
confusion to the viewer’s sense of perspective only serves to
enhance the tension inherent in his work: the tension between
knowledge and vision, between picture and space, between presence and illusion, and not least the tension between geometry in
name and geometry as experience.

Om man ser på Wolfram Ullrichs verk på ett sansat och nyktert Thus, looked at in a sober way, everything in Wolfra Ullrich’s
sätt är allting precis vad det verkar vara. Men på samma gång works is actually as it is. At the same time, however, they commit
begår de en underbar form av bedrägeri eftersom ingenting i som wonderfull fraud, as nothing in them is as it seems to be.
verken är vad det ser ut att vara.
Text: Ralf Christofori
Översättning( till engelka): Andreas Pinczewski

Text: Ralf Christofori
Translation: Andreas Pinczewski

Från utställningen: ”Paradisets öde ligger i dess geometri”
Konstföreningen KISS, Schloss Untergroeningen, 2006

At the occasion of the exhibition “ Das Schcksal des Paradieses liegt in
seiner Geometrie” Kunstverein KISS, Schloss Untergroeningen, 2006
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Sol 2006
Lack und Akryl auf Stahl, dreiteilig
188 x 92 x 4 cm
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Gösta WALLMARK, Stockholm, Sweden
Monica Urwitz vet vilken konst som berör henne och det är sådan konst som hon visar, ingenting annat. Frågar man henne hur
hon klarar att hålla kontakten med så många gallerier runt om i
världen, hur hon får så många ﬁna målare öch skulptörer från
England, Tyskland, Frankrike, Italien och från Japan, Kina och
USA att ställa ut på hennes galleri så ler hon bara, säger JAHADU.

Monica Urwitz knows what art moves her and this is the only art
that she shows at her gallery. If you ask her how she manages
to maintain contact with so many galleries around the world, how
she gets so many great painters and sculptors from England,
Germany, France, Italy, as well as Japan, China and the USA to
exhibit at her gallery, she will smile and say “yes well…”

Jag vill säga något om gallerilokalen, den har en särskild kvalitet
och stor betydelse. När du kommit genom entrén och det första
rummet går du rakt fram mellan de två kvinnorna som sitter där,
Eva Sjöberg till vänster och Monica till höger, går ned tio trappsteg och är då i ett vackert rum som breder ut sig som en solfjäder.
Och här ser man varje konstverk för sig samtidigt som man är i
kontakt med hela utställningen. Man får således överblick av helheten och ser vart verk för sig.

I want to say something about the gallery, the space itself; it has
a special quality and great signiﬁcance. When you have entered
through the door and the ﬁrst room, you walk in straight ahead,
passing between the two women sitting there, Eva Sjöberg on the
left and Monica on the right. You go down ten steps and you are
then in a room that opens up before you like a fan. You can see
each piece individually but, at the same time, you are in touch with
the entire exhibition. You are getting an overview of the whole and
seeing each individual piece by itself.

När du går ut och gått tio trappsteg upp sitter Monica till vänster,
hennes kläder är svarta och hennes hår är svart och hennes ögon
svarta, blicken vaken, hon är ständigt ung. Jag är glad för att hon
bjöd mig att ställa ut, det blev av i mars i år.

When you turn and walk back up the ten steps, Monica is sitting
on your left. Her clothes are black and her hair and her eyes are
black, her gaze is alert, she is forever young. I am glad that she
invited me to exhibit at the gallery; in March of this year.

Jag vet att Monica Urwitz inte är dogmatisk, hon är vidsynt och I know that Monica Urwitz is not dogmatic. On the contrary, she
rolig. Och är det någon som tror att galleriet är smalspårigt - på is open-minded and humorous. If there is anyone who thinks that
grund av namnet Konstruktiv Tendens - så tar han gruvligt fel.
the gallery is narrow-minded – because of the name Konstruktiv
Tendens – then they are seriously mistaken.
Gösta Wallmark
Bläse 2006 09 11
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Gösta Wallmark
Bläse 09 11 2006

Nono 2006,
Acrylic on canvas,160 x 134 cm.
Photo: Hedvig Stabell
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Walter WEIS, Vallentuna, Stockholm, Sweden
KONSTRUKTIV TENDENS 25 ÅR

Vid första granskningen möter man varandra med forskande,
analyserande blickar, endast få ord med substans antyder konstverkens och utställningens höjd. Vid andra granskningen vägs
I början av 80-talet besökte jag Konstruktiv Tendens. Vid mitt orden och frågor ställs på sin spets, ofta kommer då den utstälbesök träffade jag en upptagen, men tillsynes ej stressad man. lande konstnären med svar på obesvarade frågor.
Denne man var visionären Axel Knipschild. Axel visade utställningen och redogjorde för galleriets verksamhet och framtida plan- Konsthängningen som är kompositionernas komposition, där
er.hans exakta, knivskarpa formuleringar tydde på en stor med- kompositionen äger fri existens med tomrummet sam varande av
vetenhet om den konkreta - och konstruktivistiska konsten. Jag rum blir i sig ett konstverk. Less is more är normgivande för varje
blev mycket imponerad av denna eldsjäl. Med hans tragiska bort- presentation. Monica känner sina galleriväggar, hon är i symbios
gång 1983 förlorade den geometriska konsten en hörnpelare.
med dem, hon vet vad de fordrar och tål. Kunskapen bygger på
erfarenhet från tidigare utställningar där dimensioner, rörelser och
I samspråk med monica Urwitz deklarerade även hon galleriets energi skall tolkas och via ordning bemästras i den dåvarande
ambitioner och mål som kändes som en förlängd arm till Axels situationen. Monica är lyhörd, ﬂexibel, kompromisslös och orubKnipschilds tidigare resonemang. Jag tyckte om Monicas kon- blig vid val, placering och hängning av konst. Det gör galleriet till
sekventa ställningstagande att med järnhård disciplin följa den ut- ett begrepp.
stakade men svåra vägen. Konstruktiva tendenser låg inte i tiden.
Konstruktivismen - enkelhetens svåra konst är inte lätt att förstå. Galleriets placering bland världens bästa gallerier är för den
Vid förfrågan om en eventuell framtida utställning i galleriet ﬁck oinvigde svår att förstå men vid närmare granskning av de utjag höra hennes krav och långa tidsförbehåll. Det var ord och inga ställande konstnärernas utställningar världen runt bekräftas mitt
visor. Jag tänkte ”ok, lycksökare göre sig icke besvär”.
påstående. Konstnärer med höga ambitioner söker sig till Galleri
Konstruktiv Tendens.
1993 var min första separatutställning och1998 den andra. Sedan
1993 har jag deltagit i de årligen återkommande samlingsutställ- Efter vernissagen fortsätter diskussionerna under mer avspända
ningarna ” geometrisk abstraktion ” Dessa utställningar är en stor former där konstens innersta väsen, konstnärers och galleristerutmaning då konstnärer från hela Europa och andra världsdelar nas situation ventileras. Allvar och lek blandas med skratt och
presenteras, ribban är hög och de olika konstverken återspeglar leder slutligen fram till tesen att: ”det enda konstanta är föränderväl den internationella nivån.
ligheten”. Därmed öppnas nya dörrar till okända rum och utmaningar.
Under 25 års tid har jag sett de ﬂesta av galleriets utställningar
och jag har träffat olika individer d.v.s. konstnärer från när och De senaste årens villkor för ett galleri att överleva är hårda. Galfjärran, utställande konstnärer, konstsamlare- köpare, gallerister leriets kvalitetstänkande och stenhårda konsekvens gagnar galoch konstintresserade av alla de slag. I samvaro med dessa en- leriets fortlevnad. Varje galleribesök leder tanken till en andlig oas
tusiaster kunde jag snart konstatera att det rådde stränghetens och rent vatten. Rent vatten torde kunna stå som symbol för galabsolut högsta princip som norm för konstverkens bedömanden. leriets utställningar.
Walter Weis
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KONSTRUKTIV TENDENS 25 YEARS

searching, analytical eyes, only few words with substance hint
at the works’ and exhibition’s greatness. The second time you
see it, words are weighed and questions are pushed to the edge,
In the beginning of the 1980s, I paid my ﬁrst visit to Galleri Christel, and often the exhibiting artist comes with answers to unanswered
which is now Galleri Konstruktiv Tendens. While I was there, I met questions.
an extremely busy – but seemingly calm – man, the gallery owner
and visionary Axel Knipschild. Axel showed me around the exhibit The hanging arrangement, which is the compositions’ composiand explained the gallery’s concept and future plans. Axel’s pre- tion, where the composition owns free existence with the empticise, razor sharp language hinted at his great consciousness of ness and existence of space, becomes in and of itself a work of
the concrete and constructivist art. This great enthusiast hugely art. “Less is more” is often the norm for each presentation. Monica
impressed me. When he died tragically in 1983, geometric art lost knows the walls of her gallery, she is in complete symbiosis with
one of its great servants and connoisseurs.
them, she knows what they prefer and tolerate. Her knowledge
is based on previous exhibits, where dimension, movement and
Shortly thereafter, I met Monica Urwitz, who had taken over the energy are interpreted and in good order mastered for the precise
gallery. During our ﬁrst conversation, she told told me about the situation. Monica is sharp, ﬂexible, never compromising or inﬂuambitions for the gallery and her goals, and it felt like an extension enced when it comes to choice, placement and hanging of art.
of Axel Knipchilds earlier explanation. I liked Monica’s consistent That makes the gallery a concept.
position that she should with the greatest discipline follow this difﬁcult path. Constructive tendencies were not in mode at the time; The gallery’s ranking as one of the best in the world is perhaps
the simplicity of constructivism is not easy to understand. When difﬁcult to understand if you don’t know the gallery. But if you take
I asked about a possible exhibition in the gallery, she spoke of a closer look at the exhibitors’ exhibitions around the world you
her requirement her long planning schedule. She did not mince would be able to conﬁrm my statement. Artists with high ambition
words. Oh well, I thought, lycksökare göre sig icke besvär.
seek out Galleri Konstruktiv Tendens.
In 1993, I had my ﬁrst solo exhibition, and in 1998 I had my second. Since 1993 I have participated in the recurring joint exhibitions “Geometic Abstractions” almost every year. These exhibitions are a great challenge, as artists from all over Europe and
other parts of the world are presented. The standard is high and
the different works reﬂect the international spirit of the exhibition.

After the exhibitions, the discussions continue in a more relaxed
atmosphere, where the innermost feelings of the art, artists and
gallery owner are ventilated. The tone varies from serious to light;
there is laughter; and ﬁnally the conclusion is drawn that “the only
constant is change.” Thus new doors are opened to new rooms
and new challenges.

For 25 years I have seen most of the exhibitions and I have met
many different individuals, i.e. visiting artists from near and far,
collectors, buyers, gallery owners, and art lovers. Together with
these enthusiasts, I soon determined that the absolute strictest of
principles were observed.

In recent years, conditions have been difﬁcult for galleries. A
gallery’s attention to quality and utter consistency make survival
more probable. Each visit to the gallery leads your thoughts to a
spiritual oasis and clean water. Clean water could easily serve as
a symbol for the gallery’s exhibits.
Walter Weis

The ﬁrst time you see the exhibit, you meet each other with
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Parallellogram red and black, 2006
Mdf, 180 x 2 x 130 cm.
Photo: Walter Weis
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Graham WILLIAMS, Biddenden, Kent, UK
KONSTRUKTIV TENDENS

KONSTRUKTIV TENDENS

Första gången jag hade en separatutställning på galleriet var
Stockholm Europas kulturhuvudstad – 1998 verkar länge sedan
nu. En samlare sa till mig att det var en lyckodag för honom. För
mig var det utan tvekan en lyckodag.
Den andra utställningen ägde rum 2001, bara några dagar efter
den fruktansvärda katastrofen vid World Trade Center i New York.
Båda gångerna blev vi varmt mottagna av alla vi mötte.

Stockholm was the cultural capital of Europe in the ﬁrst year I
had a one man show in the gallery – 1998 seems a long while
ago now. One collector said that I had made his day, he certainly
made mine. The second exhibition was in 2001 and just a few
days after the terrible Twin Towers disaster in New York on 9/11.
Both times everyone we met greeted us so warmly.

Under vårt andra besök reserverade vi mer tid för musei- och
butiksbesök för att studera konst, design, möbler och så förstås
regalskeppet Vasa. Monica bjöd på en fantastisk middag på kvällen efter vernissagen och jag köpte ett vackert silverhalsband till
min fru.

On our second visit we programmed in more time to visit museums and shops, to see art, design, furniture and that ancient ship
Vasa. Monica gave us a wonderful dinner in the evening of the
exhibition, and I bought my wife a stunning silver necklace.
There are a host of memories but standing above them all is remembering my ﬁrst steps into the Gallery, for both shows. It isn’t
until someone takes a number of sculptures I’ve made into a gallery that I can really see what I have done over a period of time.
I stood, taking in images of the space that descended in front of
me. My attention was torn between seeing how my works looked
and what a marvellous space they had been invited into.

Minnena är många men det minne som framstår som allra tydligast är mina första steg in på galleriet vid båda utställningarna.
Det är inte förrän någon ﬂyttar in mina skulpturer på ett galleri
som jag verkligen inser vad jag åstadkommit under en tidsperiod.
Jag stod där och tog in bilder av det rum som växte fram inför
mina ögon. Min uppmärksamhet riktades dels mot hur mina verk
tedde sig i den nya miljön och dels mot det fantastiska utrymme The sensitive installation was no accident. Making art is, for me, a
de hade blivit inbjudna till.
solitary business. Alone I explore an idea, pursue it and hang on
to it as I make the sculpture. There is an element of re-discovery
Den ﬁnkänsliga installationen utgjorde inget undantag. Att skapa in seeing it somewhere else, where someone else placed it, the
konst är för mig en enslig verksamhet. Ensam utforskar jag en way round they saw it and arranged it with others so that each has
idé, följer upp den och dröjer kvar vid den när jag skapar skulp- a chance to live.
turen. Det ﬁnns ett inslag av återupptäckt när jag ser skulpturen i
en ny miljö där någon annan än jag placerat den. Jag fascineras I am very fortunate to have been included; so a very big thank you
av hur man tänkt när en skulptur placerats tillsammans med an- to Monica, congratulations, how have you put up with artists for so
dra skulpturer för att var och en av dem ska komma till sin rätt
long!? (and I haven’t mentioned pink)
var för sig.
Jag känner mig lyckligt lottad över att ha fått vara med; så ett stort
tack till Monica och grattis – hur har du stått ut med oss konstnärer under så lång tid? ( och då har jag inte nämnt rosa )
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Oualie Ten 1991
919 mm high
Patinated silicon bronze.
Photo: Graham Williams
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Guang Yao WU, Karlsruhe, Germany and Shanghai, China

Fastän Cézanne aldrig målande någonting annat än föreställande
motiv har många konstnärer som sysslar med icke-föreställande
bildkonstruktion uppfattningen att han är denna konstriktnings
fader.

Although Cézanne never painted anything but representational
motifs, many artists who have occupied themselves with non-representational picture construction are of the opinion that he is the
father of this direction in art.

Cézanne var den första konstnären i västvärlden som avsiktligt
experimenterade med bildkonstruktionen som konstområde. Ett
århundrade senare ﬁnns det ett ﬂertal konstnärer som både vidareutvecklar och återupptäcker Cézannes genialitet.

Cézanne was the ﬁrst western painter who had purposefully experimented with picture construction as a subject in art. A century
later, there are a number of artists who develop Cézanne’s genius
further and who discover it anew.

Dessa konstnärer har för avsikt att framställa bildkonstruktion These artists intend to represent picture construction realistically
as a “motif”.
realistiskt som ett ”motiv”.
Idag är konstnärer inom denna konstriktning kända som konstruk- Today, artists of this school are known as constructivists.
tivister.
G. Y. Wu

116

G. Y. Wu

Omina 1999,
Felt on wood
Each: 54x54x7 cm
Photo: G.Y. Wu
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TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR/PREVIOUS EXHIBITIONS
2006
Frank Maibier
David Nash
Gösta Wallmark
Mario Reis
Birgitta Weimer
Yuko Shiraishi
Mats Berquist
Geometrisk Abstraktion XXV

2003
Linda Levit
Ilkka Pärni
Lars Strandh
Michael Schleu
Bo Andersson and Katinka Andersson
Werner Haypeter
Wolfram Ullrich
Geometric Abstraction XXII

2002
Bo Andersson
Gert Marcus
Thomas Deyle
Alan Reynolds
Edwina Leapman
Alan Green
Francoise Ribeyrolles-Marcus
Geometric Abstraction XXI

2001
Leonard Mainor
Pontus Ersgård
Eva Sjöberg
John Carter
Gert Marcus
G Y Wu
Nils Kölare
Geometric Abstraction XXIV

Klaus Staudt
Torgny Larsson
Shizuko Yoshikawa
Konstruktiv Tendens 20 years
Johan Carlén
Bernard Aubertin
Graham Williams
Lesley Foxcroft
Geometric Abstraction XX

2004

2000

2005

Günther Uecker
Nathan Cohen
L Lidströmer
Kerstin Hedman
Lore Bert
Raimund Girke
Lars Erik Falk
Geometric Abstraction XXIII

1999
Mikael Fagerlund
Ilkka Pärni
Thomas Deyle
Anders Engman
Charlotte Krantz and Christina Wiberg
Bernar Venet
Elizabeth Ekstrand
Bengt-Åke Hellman
Geometric Abstraction XVIII

1998
Gottfried Honegger
Graham Williams
Tyskland - Sverige: “Beröringspunkter”
Walter Weis
Francoise Ribeyrolles-Marcus
England - Sverige
Gert Marcus
Johnny Martinsson
Geometric Abstraction XVII

Terje Roalkvam
Auli Korhonen
Nigel Hall
Christian Kintz
L Lidströmer
Yuko Shiraishi
Susann Rönnertz
Hans Gothlin
Geometric Abstraction XIX
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1997
David Eisenhauer
Joseph Kearing
K G Nilson
Yuko Shiraishi
Eva Sjöberg
Gunnar Ånger
Howard Smith
Hans Gothlin
Geometric Abstraction XVI

1996
Jim Wichman
Anders Engman
Bo Söderström
Bengt-Åke Hellman
Johan Carlén
Mikael Fagerlund
Gunnar Okner
Geometric Abstraction XV

1995
Per Kesselmar
Gottfried Honegger
Joseph Kearing
Ulf Berg
Mårten Eriksson
Charlotte Krantz
Lennart Wintermyr
Geometric Abstraction XIV

1994
K G Nilson
Yuko Shiraishi
Mikael Fagerlund
Frank Badur and Eva Sjöberg
Ilkka Pärni
Gert Marcus
Geometric Abstraction XIII
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1993

1989

Walter Weis
Ann Makander
Francoise Ribeyrolles-Marcus
Leo Erb and Per Kesselmar
David Eisenhauer
Jan Filip-Olson
Geometric Abstraction XII

Alan Green
Cheryl Akner-Koler
Frank Badur
Kajsa Holmstrand
Imre Kocsis
Ann Makander
Gert Marcus
Geometric Abstraction VIII

1992
Joseph Kearing
Ytans Djup, group exhibition
Alan Green
Siri Berg and Gert Marcus
Charlotte Krantz
Cheryl Akner-Koler
Geometric Abstraction XI

1991

1988
Gottfried Honegger
Carl Magnus
Lars Erik Falk
Jan W Morthenson
Ole Schwalbe
Thomas Konok
Geometric Abstraction VII

Lars Erik Falk
Peter Bonnén
Gottfried Honegger
Eskil Hansson
Ilkka Pärni
Art Against Aids
Gerd Nordenskjöld
Geometric Abstraction X

1987

1990

1986

Olle Borg
David Eisenhauer
Yuko Shiraishi
Bengt Orup
Jim Wichman
Edwina Leapman
K G Nilson
Geometric Abstraction IX

K G Nilson
Bridget Riley
Carlos Cruz-Diez
Antonio Calderara
Richard Paul Lohse
Lars-Gunnar Nordström
Geometric Abstraction VI

Kajsa Holmstrand
Jean Gorin
Marguerite Hersberger
Einar Höste
Cheryl Akner-Koler
Andres Gruner
Gert Marcus
Geometric Abstraction V
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1985
Andreas Brandt
Peter Duke
James Juszczyk
Matti Kujasalo
Thomas Konok
Hansjörg Glattfelder
Geometric Abstraction IV

1984
Gottfried Honegger
Andreas Christen
Axel Knipschild (In memory)
Group exhibition
Shizuko Yoshikawa
Klaus Staudt
Geometric Abstraction III

1983
Hans Hinterreiter
Klaus J Schoen
Peter Freudenthal
Siebe Hansma
Lars Erik Falk
Frank Badur
Andres Gruner
Fritz Klingbeil
Geometric Abstraction II

1982
Jesus-Raphael Soto
Hansjörg Glattfelder
James Juszczyk
Jakob Bill
Olle Baertling
Geometric Abstraction I
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Sidan 120
Bernar Venets utställning 1999.
Foto: Hedvig Stabell

1981
Richard Paul Lohse
Lars Eric Falk
Andres Christen
Aurelie Nemours
Carlos Cruz-Diez
Samlingsutställning

Sidan 121
Gemensam utställning med Denise René på
konstmässan i Düsseldorf 1982.
Monica med Denise René
Axel knipschild och Monica Urwitz

Sidan 122
Under Olle Baertlings utställning på Konstruktiv
Tendens: professorerna Teddy Brunius, Gunnar
Berefelt föreläser och debaterar.
Publiken med Monica i centrum
Teddy Brunius

Sidan 119
Utställning Geometrisk Abstraktion XXIV år
2005 med några av utställarna.
Fr.vänster: E. Sjöberg, F. Ribeyrolles-Marcus, L.
Strandh, K. Hedman, I. Pärni, G.Y. Wu, Monica
Urwitz, L.E. Falk, G. Marcus.
Foto: Hedvig Stabell

Sidan 123
1981 ställde galerie Konstruktiv Tendens och
galerie Denise René ut tillsammans på konstmässan FIAC i Paris.
Man ser målningar av Auguste Herbin och
skulpturer av Jean Arp.
Stockholms konstmässa i Sollentuna 1983 med
verk av: R.Mortensen, O. Baertling, Y.Agam,
L.E.Falk.

Nils Kölare framför sin målning ”Svart Ängel”
Stockholms konstmässa 1984 med verk av
utställning 2005.
L.E.Falk och Josef Albers.
Foto: Hedvig Stabell
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