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Björkholmen Gallery har glädjen att presentera en separatutställning med nya verk av Dawid.
Dawid är en av Sveriges främsta fotografer och konstnärer. Han har sedan 1970-talet haft en
mycket stor betydelse för fotografin som konstform. Ett ständigt utforskande av gränslandet
mellan olika genrer, tekniker och uttryckssätt kännetecknar hans konstnärskap. Verken är ofta
presenterade i strama kompositioner, i serier sammanhållna av kombinerade visuella och
konceptuella egenskaper. Centrala teman är det förbisedda eller oansenliga, som i hans verk
framträder i ett nytt perspektiv.
I utställningen presenteras bilder ur den fotografiska sviten BOX. Ursprunget är från 1980-talet
då Dawid i samband med en vernissage fick blommor som han sparade och fotograferade.
Under våren 2020 hittar han en bortglömd låda på vinden, som visar sig innehålla minnen
från den tiden. Torkade blommor och blad, flaskor och vaser märkta av de år som passerat.
Nu får de nytt liv i en ny tid, porträtterade i rörelsen mellan stagnation och förändring.
Fotografierna, som alltid försedda med Dawids egenhändigt gjorda träramar, synliggör
motivens renodlade former och grafiska språk. De avbildade tingen får en upphöjd estetik
och en alldeles påtaglig närvaro.

”…En viktig förklaring till att vi fascineras av Dawids bildspråk är dess mångtydiga natur. Det
både eggar och irriterar. Ögat färdas hela tiden mellan yta och djup, mellan det föremålsliga
och det abstrakta.”
Citat ur text av Magnus Olausson, docent i konstvetenskap, från boken BOX som utkommer i
samband med utställningen. Förlag Boris Press.

Dawid (Björn Dawidsson, f.1949) bor och arbetar i Stockholm. Han har de senaste fem
decennierna ställt ut på ledande gallerier och institutioner i Sverige, och internationellt i bl.a
annat New York, Paris, London och Berlin. Separatutställningar i urval: Moderna Museet,
Thielska Galleriet och Liljevalchs, Stockholm; Folkwang Museum, Essen; Galerie Priska Pasquer,
Köln (DE); Pace/MacGill Gallery, New York (US). Han finns representerad i ett flertal
betydande offentliga och privata samlingar. Dawid har även genom åren publicerat ett
omfattande material böcker och kataloger. Sveriges bildkonstnärsfonds Stora stipendium har
tilldelats honom för hans konstnärliga gärning och betydelse inom svensk samtidskonst.
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