
Berlin-Maglehem

7 Berlin-based artists 
in Maglehem Sweden

Emanuel Bernstone, Sven-Ole Frahm
Sandra Meisel, Julia Rüther

Leonid Sokhranski, Elmar Vestner
Michaela Zimmer 

invited by:
Kulturföreningen Maglehem
German Embassy Stockholm

Swedish Embassy Berlin

18 – 28 june 2015
group show in konsthall Maglegårda

solo shows in 6 artists‘ studios in Maglehem



Berlin-Maglehem

Exhibition
 documentation

of selected shows by
Emanuel Bernstone

Sven-Ole Frahm
Elmar Vestner

Maglehems kulturförening /2015



17 june 2015, Exhibition opening at Maglegårda

 with Nina Röhlcke, councillor for culture&art at the Swedish Embassy Berlin



group show at Maglegårda



 group show · Emanuel Bernstone

2015 · oil on paper · 200x420 cm · Erase Breakdown



 group show · Elmar Vestner

2014 · lacquer, acrylic, spray-paint, foil on canvas · 240x160 cm · 140801



 group show · Sven-Ole Frahm 

2015 · acrylic on canvas · 180x240 cm · untitled #188



 group show · Michaela Zimmer

2015 · lacquer, acrylic, spray-paint, foil on canvas · both 240x160 cm · 150108 /150302



 group show · Michaela Zimmer

2014 · lacquer, acrylic, spray-paint, foil on canvas · 240x160 cm · 140801



 group show · Elmar Vestner

2014 · lacquer, acrylic, spray-paint, foil on canvas · 240x160 cm · 140801



selected solo shows  Emanuel Bernstone / studio Fajersson

Sven-Ole Frahm / studio Håkan Berg

Elmar Vestner / studio Pia Carlström



solo show · Emanuel Bernstone

2014/15 · oil on pvc foil, wood · 145x135 / 180x135 cm · Hydro Ex Erase / Hydrogen Exhaustion



 solo show · Emanuel Bernstone

2015 · oil on paper · each 100x70 cm · Total Erase



 solo show · Emanuel Bernstone

2014/15 · oil/ gouache on paper · Total Erase / Total Annihilation Breakdown



 solo show · Emanuel Bernstone

2014 · gouache on paper · 93x140 cm · Total Annihilation Breakdown



selected solo shows  Emanuel Bernstone / studio Fajersson

Sven-Ole Frahm / studio Håkan Berg

Elmar Vestner / studio Pia Carlström



solo show · Sven-Ole Frahm
2015 · acrylic on canvas



solo show · Sven-Ole Frahm
2015 · acrylic on canvas; wood



solo show · Sven-Ole Frahm
2015 · acrylic on canvas; wood



solo show · Sven-Ole Frahm
2014 · acrylic on canvas



selected solo shows  Emanuel Bernstone / studio Fajersson

Sven-Ole Frahm / studio Håkan Berg

Elmar Vestner / studio Pia Carlström



solo show · Elmar Vestner
2014/15 · sanded prints, lacquer, solvent



solo show · Elmar Vestner
2014 · print, spraypaint, solvent · 26x21 cm · Whiteout



solo show · Elmar Vestner
2014/15 · vprints, lacquer, solvent



solo show · Elmar Vestner
2014/15 · sanded prints, lacquer, solvent



solo show · Elmar Vestner
2014 · print, lacquer, solvent · 32x29 cm · Whiteout



spår av en bild, som efter rengöringen av en screenduk, men ibland resulterar hans 

metod i något mer konkret. Han lägger stor vikt vid bildernas mellanrum, alltså de 

ytor där det tycks fattas ett innehåll men som bara kan existera omgivna av olika 

stadier av konkretion.

Om Bernstone och Vestner ägnar sig åt en slags dekonstruktion av den 

föreställande bilden så är denna typ av icke-estetik än mer tydlig hos Sven-

Ole Frahm. (...) Frahm anammar ett system av asymmetri, slump och misstag 

i ett försök att skapa konst omedvetet och gränslöst. Men precis som med 

litteraturens automatiska skrift så uppstår estetiska val utanför konstnärens 

kontroll.

Kristianstadsbladet 27 juni 2015

text av Sune Johansson

(...) Fascinerande möten av det samtida konstspråket som just nu rör sig i den tyska 

huvudstaden. Främst är det ett sökande och fascinerande måleri som imponerar, 

där Emanuel Bernstone, Sven-Ole Frahm och Julia Rüther är tre. Samtliga 

utställningar är vackert skapade, och i vissa fall är det som om den tyska konsten i 

några av ateljéerna för en dialog med värdens egna uttryck. 

Sydsvenska Dagbladet 23 juni 2015

text av Carolina Söderholm

(...) Resultatet är en uppvisning i samtidskonst av högsta klass, från konceptuellt 

och skimrande måleri till platsspecifika installationer.

(...) En väsentlig roll för sommarens utställning har svenske Emanuel Bernstone 

spelat. Han är utbildad i Düsseldorf och bosatt i Berlin och har i Tyskland fungerat 

som spindeln i nätet. Själv ställer han ut i Annika Fajerssons avskalade ateljé, där

stringensen i hans på en gång mättade och djärvt förenklade måleri framträder 

med avklarnad skärpa. Just den aspekten hör till satsningens styrka. Sven-Ole 

Frahms konsekventa men lekfulla tänjande på gränsen mellan yta och volym, 

målarduk och skulptur, går i fin rumslig dialog med Håkan Bergs studio. (...)

Med årets genomarbetade satsning höjs ribban flera snäpp. Tydligt visas hur en 

plats och dess invånare både kan vara djupt rotade i den egna myllan, och öppna 

sig mot världen – ett utbyte på vilket allt finns att vinna.

Kristianstadsbladet 25 juni 2015

text av Isac Nordgren

(...) Emanuel Bernstone vill medvetet släppa kontrollen över sin arbetsprocess och

utforskar en estetik som är fristående från det gestaltade. Genom att använda sig 

av metoder som screentryck med oljefärg och att måla på plastfolie söker Bernstone 

ett måleri vars form får stå tillbaka för själva tillblivelseprocessen. Ofta återstår bara

Artiklar och recensioner



Artists

www.emanuelbernstone.com 

www.sven-ole-frahm.de

www.sandrameisel.com

www.juliaruether.de

www.sokhranski.de

www.elmarvestner.tumblr.com

www.michaela-zimmer.de

Organizers

Maglehems kulturförening: 

www.maglekultur.se

Publications 

Kristianstadsbladet 27.12.2014

Kristianstadsbladet 18.6.2015

Sydsvenskan 23.6.2015

Trelleborgs Allehanda 25.6.2015

Kristianstadsbladet 27.6.2015

Hyperlinks

http://emanuelbernstone.com/?p=772
http://www.kristianstadsbladet.se/kultur-noje/en-internationell-lovsang-till-bygden/
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/konst--form/historiskt-mote-med-samtiden/
http://emanuelbernstone.com/?p=768
http://kultur.blogg.kristianstadsbladet.se/blogg/missa-inte-berlin-i-maglehem/

