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Jockum Nordström
‘Vi Finns Inte’

September 7 – October 6, 2012
Wednesday until Saturday: 2 – 6 pm
or by appointment
Preview: Thursday September 6, 6 – 9 pm

Antwerp – Zeno X Gallery is proud to present ‘Vi Finns Inte’ by Jockum Nordström. For his second solo
exhibition at the gallery, Jockum Nordström made seven new collages and three new drawings.
Living and working in Stockholm, Jockum Nordström (°1963, Sweden) succeeds in escaping from the rapid
changes, high-speed production and technological developments we are confronted with nowadays. He
continues what he always has been doing: drawing, cutting, composing, building, painting and pasting. Through
magazines, music, illustrations from children’s book and books about outsider art, folk art and surrealism, he
travels to different worlds where fantasy and creativity have no limits. Also observations from his own
surrounding inspire him. Jockum Nordström carefully makes fragile collages and drawings in which it is difficult
to draw the line between non-fiction, fantasy and dreams. You easily get involved in a narrative image that
seems simple at first sight but is full of humour, irony and nostalgia. With the flat superposition of the pieces in
his collages, each collage could be a scene in a puppet theatre.
His new exhibition, ‘Vi Finns Inte’, Swedish for ‘We don’t exist’, is filled with existential questions. Nature is
above everything and humans are lost, seeking for a new direction. In his collage ‘Djuren är vâr hopp’ he praises
animals as our hope and in ‘Vägvisaren’, the sun and nature are key elements in our search for finding a path.
Currently work by Jockum Nordström is on view in the collection presentation of Centre Pompidou in Paris. His
work is also part of the collection of Moderna Museet in Stockholm, the Hammer Museum in Los Angeles and
the MOMA in New York among many others. In 2013 a solo exhibition with Jockum Nordström will be on view at
LAM, Musée d’art contemporain in Lille and later on at the Camden Arts Center in London.
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7 september – 6 oktober, 2012
woensdag tot en met zaterdag: 2 – 6 pm
of op afspraak
Preview: Donderdag 6 september, 6 – 9 pm

Antwerpen – Zeno X Gallery is verheugd ‘Vi Finns Inte’, voor te stellen. Met deze tweede solotentoonstelling in
de galerie, brengt Jockum Nordström zeven nieuwe collages en drie nieuwe tekeningen samen onder een titel
die ons menselijk bestaan in twijfel trekt. Het dierenrijk wordt verheerlijkt in ‘Djuren är vâr hopp’ en in
‘Vägvisaren’ zijn de zon en de natuur de wegwijzers voor de verloren gelopen mens.
Jockum Nordström (°1963), wonend in Stockholm, slaagt erin om via zijn werk te ontsnappen aan de dagelijkse
stress van voortdurende veranderingen en technologische vernieuwingen. Hij concentreert zich op een langzaam
en nauwkeurig proces van tekenen, knippen, composities samenstellen, schilderen en plakken. Tijdens het
luisteren naar muziek en het bladeren doorheen tijdschriften, kinderboeken en boeken over surrealisme, outsider
kunst en volkskunst; reist hij naar andere werelden waar verbeelding en creativiteit geen beperkingen kennen.
Het zet hem er toe aan op fragiele wijze vervlogen tijden terug op te roepen op papier. Of bouwt hij een nieuwe
wereld op? Ook dagelijkse observaties spelen een rol in het ontstaan van zijn collages en tekeningen. Het is
vaak moeilijk te achterhalen welke elementen waarheidsgetrouw zijn en welke een expressie zijn van fantasie en
dromen. De eenvoudig ogende en narratieve werken, winnen aan betekenis zodra de verdoken humor, ironie en
nostalgie opgemerkt wordt. Door de vlakke opeenstapeling van de collages, zou elk werk een fragment uit een
poppentheater kunnen zijn.
Momenteel is er werk van Jockum Nordström te zien in de collectiepresentatie van het Centre Pompidou in
Parijs. Ook Moderna Museet in Stockholm, the Hammer Museum in Los Angeles en het MOMA in New York
hebben ondermeer werk in hun collectie. In 2013 opent een nieuwe solotentoonstelling met Jockum Nordström
in LAM, Musée d’art Contemporain in Rijsel. Later reist deze expositie door naar het Camden Arts Center in
Londen.
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