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Malin Gabriella Nordin, född 1988, arbetar växelvis med skulptur, måleri och collage, med fokus på
komposition i färg och form och med organiska böljande former med inspiration från naturen.
Collagen arbetar hon fram genom att klippa ut små delar av en färg eller en form ur
konsthistorieböcker, ofta om konstnärer hon beundrar. Hon beskriver arbetet med collagen som att
lägga ett pussel, där varje lite justering förändrar motivet.
”Ofta kan det vara så att när jag sitter och klipper i böckerna så processar jag deras verk mer än när jag
bara tittar i en bok. Jag studerar dem på ett annat sätt. Jag går ofta på antikvariat och sitter där i flera
timmar och letar och väljer ut de böcker som jag känner att jag tilltalas av och kan använda och då går
jag in med inställningen att jag ska klippa i dem.” /Malin Gabriella Nordin
Serien collage med titeln ”Begynnelser” med influenser från såväl modernismen som kubismen, har
tagits fram exklusivt för SAK. Den sammanhängande länken är att bakgrunderna kommer från en och
samma bok, medan de urklippta färgerna och formerna är hopsamlade av konstnären under en längre
tid.
Nordin är född och verksam i Stockholm och utbildad 2010-2013 på Bergen National Academy of the
Arts. Sedan dess har hon haft separatutställningar på bl.a. Gallery Steinsland Berliner och Fullersta
Gård, liksom deltagit i grupputställningar i såväl Europa som USA och Kina. 2016 gjorde hon ett
uppmärksammat samarbete med klädmärket Filippa K och var aktuell med boken ”Malin Gabriella
Nordin” i serien ”Svenska illustratörer och konstnärer”, utgiven av förlaget Orosdi-Back.
I serien SAK Edition tas årligen tre multiplar fram tillsammans med Sveriges mest spännande
konstnärer. Multiplarna kan endast köpas av SAK:s medlemmar. Sveriges Allmänna Konstförening
(SAK) är en ideell förening med syfte att stötta samtida konstnärer verksamma i Sverige och göra
konst tillgänglig för fler. SAK är Sveriges äldsta konstförening, grundad 1832 och öppen för alla
intresserade, landet över.
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