Eric Magassa “Color Me Blind”

Eric Magassa gör SAK Edition # 2 2019
Eric Magassa lånar fritt ur olika kontinenters och tidsepokers kulturskatter när han sätter samman verk i
nya konstellationer, ofta med masken som utgångspunkt. I de digitala collagen “Color Me Blind”, SAK
Edition #2 2019, ligger just en afrikansk mask som grund för bilden, där geometriska element adderas
genom digital bearbetning. På så sätt vänder han på ordningen, där förr konstnärer som Picasso och
Braque inspirerats av och lånat in afrikanska artefakter som element i sina kubistiska målningar.
– Jag lånar modernisternas palett och använder mig på så vis av samma grepp som de gjorde när de
lånade fritt ur kulturskatter från den afrikanska kontinenten. Det blir som om jag återställer ordningen,
leker med den och undrar vad som händer om man vänder på perspektivet.
Eric Magassa om verken till SAK Edition #2 2019
Eric Magassa (f. 1972) bor och arbetar i Göteborg och är utbildad på Central Saint Martin School of
Art and Design, London och Art Students League of New York, New York. Han är just nu aktuell med
separatutställningen “Tell Me A Tale of Lies” på Alingsås konsthall (t.o.m.4 maj) och i
grupputställningen “19-19 – En konsthistoria från 1919 till 2019” (t.o.m. januari 2020) på Västerås
konstmuseum. Han deltog också i Modernautställningen 2018, “Med framtiden bakom oss” på
Moderna Museet i Stockholm.
I serien SAK Edition tas årligen tre multiplar fram tillsammans med några av Sveriges mest spännande
konstnärer. Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) är en ideell förening med syfte att stötta det
samtida konstlivet och göra konst tillgänglig för fler. SAK är Sveriges äldsta konstförening, grundad
1832 och öppen för alla intresserade, landet över.
SAK Edition # 2 2019
”Color Me Blind”
Digitalt collage, pigmentprint på 300 grams papper
Mått 46 (b) x 64 (h) cm (bildmått)
Pris: 3 600 kr
Upplaga: 30 exemplar, alla verk är unika
Release 23 maj kl 12:00
För mer information och pressbilder, kontakta Anna Hesselbom på anna.hesselbom@konstforeningen.se eller
070 744 54 48 alt. gå in på www.konstforeningen.se/press
SAK BOX 5343 102 47 STOCKHOLM TEL. 08-10 46 77 www.konstforeningen.se ORG.NR 80 20 00-1155 BG 829-4068

