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Sju verk. Sju transformationer - Utställning
med Tobias Sjöberg i Uppsala domkyrka
Uppsala domkyrka ställer i sommar ut sju verk av konstnären Tobias Sjöberg. Utställningen
äger rum på flera platser i domkyrkan och gestaltar en förvandlingsprocess såväl i verken,
som i människan som träder in i kyrkorummet. Verken kommer delvis skapas på plats veckan
före vernissagen som äger rum söndag 16 juni kl 13.00.
Bland annat kommer ett verk bestående av en grävd grop att skapas på kyrkans södra sida, parallellt
med de arkeologiska arbetena på planen väster om domkyrkan.
– I den arkeologiska utgrävningen utanför kyrkan har man funnit delar av kisthandtag, skärvor från
medeltida krukor och ben av begravda människor. I det grävda konstverket Nåd kan andra skärvor
och lämningar undersökas, de som är våra minnen och vårt liv, säger utställningens producent
domkyrkokomminister Kristin Windolf.
– Med en del av den uppgrävda jorden från gropen kommer Tobias Sjöberg sedan att skapa ett verk
som ska visas inne i kyrkan – en glasmålning där flera substanser blandas och gestaltar förvandling,
fortsätter hon.
Tobias Sjöbergs arbeten berör ofta gränsen mellan förgänglighet och beständighet. Något
omvandlas i mötet med sin omvärld, såväl fysiskt substantiellt som socialt. Så här beskriver han sin
praktik:
Jag önskar att utställningen får utforska det levande, livet självt. Därmed har jag också velat
inkludera och korrespondera med det som domkyrkan står mitt i just nu – byggnationer,
restaurering, tält och baracker.
Sju verk. Sju transformationer. Konstverken samspelar med katedralen och den ständiga förändring
som karaktäriserar den.
Installationer och målningar av Tobias Sjöberg
Uppsala domkyrka 16 juni-2 september, Vernissage: 16 juni kl 13.00

pressmöte – torsdag 13 juni kl 13.00
Välkomna till ett pressmöte med konstnären Tobias Sjöberg och prästen Kristin Windolf vid
den grävda gropen ”Nåd” som grävs på domkyrkans södra sida.
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