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Peter Frie, Beyond Reach 10 september – 9 oktober 2011
Peter Fries konstnärskap fungerar som en länk mellan det klassiska och det moderna, det knyter samman
historien och samtiden. Man skönjer dåtiden och blickar in i nutiden. Verken är tidlösa i ordets rätta
bemärkelse och det eftertänksamma och det direkta verkar sida vid sida. I formspråket vilar en säkerhet
som får motivens fasta konturer att successivt lösas upp och ersättas av känsliga antydningar.
Det inre mentala landskapet verkar i symbios med det tydligt föreställande. Det är som om verken
förnimmer bilder ur en gång drömda drömmar och betraktaren berörs obönhörligen av verkens
suggestiva atmosfär. Målningarna utstrålar en smått overklig meditativ stämning där tid och rumslighet
upphör att påverka oss. Betraktaren försätts i ett tillstånd någonstans mellan dröm och vakenhet. Vi
förflyttas till en plats som är på samma gång behaglig och kuslig. Vare sig det handlar om det stora eller
lilla formatet behärskar Peter Frie stämningen totalt. Målningarnas universum omsluter och slukar
betraktaren och trots att målningarna aldrig avbildar människor känner man sig sällan ensam inför dem.
Verken andas melankoli snarare än ödslighet.
I samband med utställningen presenterar Josef Kleinheinrich förlag bokprojektet Till Tomas Tranströmer på
80-årsdagen / Für Tomas Tranströmer zum 80. Geburtstag. Projektet innehåller dels Ungdomsdikter av
Tomas Tranströmer med text av Jonas Ellerström samt Tomas Tranströmers Insektensamlung von der Insel
Runmarö av Fredrik Sjöberg. Båda utgåvorna innehåller bilder av Peter Frie.
Peter Frie föddes i Lysekil 1947 och lever och verkar i Båstad. Han har ställt ut på en lång rad museer
och konsthallar världen över och finns representerad på bland annat Moderna Museet, Stockholm;
Malmö Museum; Friesichen Museum, Leeuwarden, Holland; Kiasma, Helsingfors, Finland, Haggerty
Museum of Art, Milwaukee, USA och Caldic Museum, Rotterdam, Holland.
Peter Frie har tilldelats bland annat ARS Fennica Award 1998 och Prins Eugene stipendiet 2008.

