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SOM FÖRSTA GALLERI I NORDEN STÄLLER GALERIE FORSBLOM UT 

VERK AV CHANTAL JOFFE 

 

För att hedra Hels ingfors festspel v isas för första gången på Galer ie Forsblom 

en soloutstä l ln ing med Chantal Joffe. Chantal Joffe, känd för s ina or ig inel la 

arbeten i  o l ja med kvinnomotiv, har redan hunnit  utses t i l l  den mest 

betydelseful la kvinnl iga konstnären genom t iderna.  

 

Chantal Joffes oljemålningar väcker frågor om vad som gör motivet i verket betydelsefullt och 

vad för slags förväntningar som ställs på den moderna feministiska konsten och vilka 

utmaningar den står inför. Joffes personliga kvinnobilder griper tag i det mänskliga sinnets 

innersta skrymslen och skapar en emotionellt och psykologiskt finstämd känsla. 

 

Den mest betydelseful la kv innl iga konstnären genom t iderna 

Chantal Joffe (f. 1969) är känd för sina oljemålningar i stort format och hennes verk föreställer 

oftast opretentiösa situationer i kvinnors och barns liv. Joffes originella måleriska konstnärskap 

har väckt internationell uppmärksamhet och hon har haft otaliga soloutställningar i såväl 

hemlandet Storbritannien som övriga Europa och Amerika. Konstnären som är utexaminerad 

från Royal College of Art har även belönats med en rad konstnärspris och 

hedersomnämnanden. Konsttidskriften Latest Art utsåg henne 2006 till den mest betydelsefulla 

kvinnliga konstnären genom tiderna. Chantal Joffe bor och arbetar i London. 

 

Chantal Joffes personl iga målarst i l  

Joffe förmår fylla gestalterna i sina målningar med personlighet och den psykiska närvaron av en 

annan människa kan förnimmas i verken. Med den perspektivförskjutning som skapas med 

spåren av pensel och penna lyckas konstnären gestalta sitt motiv som en verklig, sinnlig och 
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mental personlighet. Presentationen av det vardagshumoristiska och en smula provokativa 

motivet samt ytorna med ställvis lite slarvigt rinnande penseldrag väcker motsägelsefulla 

känslor. Trots att konstnären litar till att färgerna ska ha avsedd verkan är hennes målningar 

något utöver de emotioner som färgerna kan väcka. 

 

Nel l i  Palomäki och Adel Abidin 

Samtidigt med Chantal Joffe visas i galleriets hörnlokal verk av Nelli Palomäki (f. 1981) och Adel 

Abidin (f. 1973). Båda konstnärerna ställer ut på Galerie Forsblom för första gången. 

 

Motivet för Nel l i  Palomäkis nya fotografier är barn och unga som förenas av att de befinner 

sig i övergångsskedet mellan barndom och tonår.  

De svartvita porträttbilderna skapar en konstrastverkan mellan ett kraftfullt foto och en ömsint 

känsla. Förutom att avbilda en fysisk person lyckas konstnären fånga ett intensivt ögonblick på 

bild och ger upphov till något närvarande och tidlöst. 

 

Adel Abidins utställning består av målningar och videoverk där han skapar konst av möten 

med barns fantasier. Abidin som har irakisk bakgrund är känd för sina verk där han tar upp 

kultur, politik och identitet. Humor och ironi ger ofta färg åt det mångkulturella uttrycket i verken. 

 

Ytter l igare information om konstnären och utstä l ln ingen 

Galerie Forsblom, tfn 09 680 3700  

Heli Lukkarinen: info@galerieforsblom.com 

Katja Räisänen: katja@galerieforsblom.com 

 

Information om verken 
 
Chantal Joffe: Brunette with Clouds, 2013 
Oil on canvas 
182 x 121 cm 
Courtesy the Artist and Victoria Miro, London © Chantal Joffe.  
Photography © Stephen White 
 
Nelli Palomäki: Inari 7-vuotiaana (Helsingin kotkat) / Inari at 7 (Helsinki Eagles) / Inari som 7-åring (Helsingfors örnar), 
2012 
Pigment print on aluminum, framed / Edition of 5 + 2 AP 
123 x 98 cm 
Foto: Nelli Palomäki 
 
Adel Abidin: In Cold Blood, 2013 
Acrylic, led lights on MDF 
Sizes: varies  
Foto: Adel Abidin 


