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Med sina målningar lämnar Meta Isæus-Berlin betraktaren 
i ett vibrerande spänningsfält av färger och stämningar, 
någonstans mellan ett inre och yttre landskap. Men egent-
ligen ska nog hennes målningar inte beskrivas med ord. De 
talar ett eget språk. Ett språk som är både främmande och 
märkligt välbekant. Såväl exakt som svävande drömskt. 

Utställningen på Bror Hjorths Hus visar helt nya målningar 
tillkomna under det senaste året.   

“Att visa det vi redan vet, att intuitivt tolka berättelser 
som vi redan kan utantill, kan kännas repetitivt.

Å andra sidan, så skiftar historien,
så man anar en annan sanning bakom bilden 
och man fångas och kan inte låta bli att vända på snurran för
att se vad som finns bakom.

Den rörelsen är så viktig!

Bilden blir avscannad sitt torra historiska lager 
och allt framträder i en sekundsnabb brillans av färger
som går rakt in i en, som en naken sanning.
Men den fejdar snabbt bort och handen drar i snurran igen.”

Meta Isaeus-Berlin

Utställningen Mörkersyn tar betraktaren till ett gränsland. Myter, 
drömmar och symboler vävs samman i målningar som balanserar 
det föreställande med det abstrakta. Målningarna är lika mycket 
bilder av tankens rum som utrymmen för tankar. Ofta med öppning 
som leder vidare i obestämd riktning: uppåt, nedåt, inåt eller utåt, 
mot ljuset eller avgrunden. Men bara om vi tar leken på allvar.   

Meta Isæus-Berlin är född 1963 i Stockholm, där hon också bor och 
arbetar. Hon är utbildad på Konstfack och Kungl. Konstakademien. 
Sitt genombrott fick hon med teknisk komplicerade installationer 
under 1990-talet. Omkring 2005, i samband med en stor mitt-i-
karriären-utställning på Liljevalchs konsthall, bestämde hon sig för 
att överge skulpturen till förmån för måleriet. Men under de senaste 
åren har hon jobbat med båda delarna.    
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