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Eva-Teréz Gölin’s artistic practice is informed by the photographic image
and its context. Gölin’s background in professional image editing and Fine Art
printing forms the basis of her work – to transform the intangible and
sometimes invisible information in the digital image files into a physical
dimension.
Gölin’s second solo exhibition with the gallery, In Absence of Shadow, is built
upon the artist’s latest work Deflation presented together with three pieces from
the series Evidence of No Importance as well as a third image, After Image.
This collection of work is based upon the idea of the photograph’s relationship
to reality.
Gölin reconnects to her previous work by continuing to explore the beach and
the swimming pool as a borderland between pleasure and self-inflicted vulnerability, focusing on images of a deceptive calm that takes place in a so-called
‘lazy river’.
To slowly glide downstream in a predetermined path could be seen as
a metaphor for many individuals’ passivity in the face of climate crisis. A threat,
something that has not happened and therefore not tangible – exists in stark
contrast to the image that the photographic image represents – a latent image
that is only visible when the threat is executed.

Eva-Teréz Gölin was born in 1972 in Gothenburg, where she now lives and
works. She has studied a post-graduate course at the Royal Academy of Arts
in Stockholm (2016-2017) and has an MFA in photography from the Valand
Academy in Gothenburg where she has been teaching since 2019.
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Eva-Teréz Gölins konstnärliga praktik utgår från den fotografiska bilden och
dess kontext. Hennes bakgrund inom professionell bildbehandling och Fine Art
printing utgör grunden för hennes arbeten – att transformera den immateriella
och ibland osynliga informationen i de digitala bildfilerna, till en fysisk dimension.
Gölins andra separatutställningen med galleriet, In Absence of Shadow, bygger
på ett nytt arbete; Deflation, som presenteras tillsammans med tre verk ur
serien Evidence of No Importance samt ett tredje verk; After Image. Bilderna
utgår från idén om fotografiets relation till verkligheten och hur detta har lett
fram till bildens användning som bevismaterial.
Motivmässigt återknyter Gölin till sina tidigare arbeten genom att fortsätta
utforska stranden och swimmingpoolen som ett gränsland mellan njutning och
självförvållad utsatthet. Här fokuserar hon på bilder av ett bedrägligt lugn som
utspelar sig i en så kallad lazy river.
Att sakta glida medströms i en förutbestämd bana kan sägas utgöra en metafor
för den passivitet inför klimathotet som de flesta människor anammar. Ett hot,
något som inte har skett, något som inte syns – ett motsatsförhållande till den
avbildning som den fotografiska bilden representerar – en latent bild som synliggörs först då hotet verkställts.
Eva-Teréz Gölin, född 1972 i Göteborg, där hon nu bor och arbetar. Hon har
studerat en post-graduate kurs vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm
(2016-2017) och har en MFA i fotografi från Akademin Valand i Göteborg där hon
undervisar sedan 2019.
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Jag känner mig knäpp i huvudet när jag tittar på De ringmärkta; det är någonting
som inte stämmer och som får min blick att i bilderna röra sig skröpligt tafatt,
som om den hade glömt vad den var på väg att göra. Ändå ser bilderna ut att
vara nog så begripliga: folk flyter fram på badringar i en sk lazy river – finns inget
bättre! Det märkliga är snarast att de tycks ha fotograferats av en övervakningskamera – men i så fall, varför? Och varför har i så fall kropparna inte registrerats på ett sätt som underlättar fastställandet av de specifika relationerna mellan
dem. En märklig intimitet råder mellan kroppar, badringarna och vattnet, som
om de bara vore tillfälliga former som är på väg att flyta in i varandra. Kanske
är bollen egentligen inte mer boll än det där molnet utanför mitt fönster är en
backhoppare, även om det nu ser så ut. Lite grann påminner relationerna mellan
kropparna här om de som man kan se i termografier, där handens värme kan ha
spridits till trappräcket den håller i, så att de två ser ut att hänga ihop. Och på ett
liknande nästan oavgörbart vis tenderar de här fotona av Eva-Teréz Gölin att te
sig som målningar. Fast det är de väl inte.
När vi tittar, lär oss neurovetenskapen, sker i hjärnans syncentrum en separation
mellan ljusförhållanden och visuella värmeförhållanden, dvs. kulörförhållanden
(i vilka ju varmt och kallt är helt avgörande egenskaper). I hjärnans tolkning av
ljusförhållandena uppstår rums- och rörelseuppfattningen, medan kulörkontrasterna ger upphov till bollar och ansikten och annat som finns i det där rummet. I Photoshop finns en liknande funktion, och urvalet som görs markeras med
en röd färg, vilken i utställningen återges i en monokrom. Genom den funktionen
har Gölin själv agerat syncentrum och spjälkat färgfotografier från internet (av
det slag som också finns med i utställningen) tagit bort gråskalan, dvs. alla
ljusförhållanden, och därmed det som för hjärnan konstituerar bildrummet. Kvar
borde då bara vara en yta med färg och form.
Men kulörernas relationer kan också ge upphov till en rumskänsla, i ett annat
typ av seende som i viss mån liknar termografins, men som också reagerar på
kulörernas övriga kvaliteter, utöver deras värme och kyla. Där registreras en
annan seende-praktik, andra avstånd och rörelser än i gråskalans rymd. Är
kulören för skrovlig lättar man på blicken, för varm så avlägsnar man den något;
det torra har en annan visuell rumslighet än det kladdiga eller glatta, det porösa
möter blicken annorlunda än det kompakta. Om gråskalans rum bäddar för en
ganska så stillsam och kontemplativ blick från en seende som alltid befinner
sig på ett oöverbryggbart avstånd från det sedda, ger färgrymden upphov till ett
seende som hela tiden riskerar att vara för nära: det sedda tycks komma
i direktkontakt med det i synen seende och rörande subjektet. Den typiska
estetiska åkomman i det rummet är en slags trygg hysteri, skriver Gilles Deleuze,
på grund av den alltför stora närheten.
Dessa kulörkontraster, och deras rumslighet, har Gölin återskapat i ljuskontrasternas gråskala och därigenom i svart-vitt maskerat den typ av rum som
skapats av rena kulörrelationer. Det är en märklig trompe-l’œil, ett lustiga-huset
till bild, som rubbar ens visuella balans. Man kan i de här bilderna se det i hur de
extrema ljusförhållandena slår över i kulörrelationer: svärtan är här inte avsak-
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nad av ljus, utan tydligt materiellt närvarande på ett sätt som känns i ögat, och
i högdagrarna slår det maximalt ljusa över i en platt vit färg. Kvalitativ skillnad.
Och vi ser också hur kulörrelationerna överskrider gråskalans möjligheter. Titta
på pojkens öra, han som håller den svarta bollen. Det är ännu ljusare än högdagern på bollen, trots att det i gråskalerummet inte kan vara möjligt. Gölin har
skapat ett helt eget bildrum – inte illa!
Därför rör sig plötsligt min blick på ett för bildrummet helt dysfunktionellt sätt
då det rör sig i ett färgrum som om det vore den vanliga gråskalerymden. Varken
kontemplativ stillhet eller koloristisk hysteri karaktäriserar det här seendet, utan
någon form av estetisk demens. Blicken irrar lite, stannar till i känslan av att
den har glömt vad den letade efter, vart den var på väg, den rör sig igen men på
stappliga steg, vet inte var den är, vet knappt om det den ser är ett minne eller
något närvarande. För att ordentligt kunna se och röra sig i det där bildrummet
måste seendet nog skapa sig helt nya vanor. Vilket seende som de här bilderna
kan få oss att skapa, och vad det då kommer att se såväl i bilderna som utanför,
har jag givetvis ingen aning om. Men bilderna utlovar ändå att man snart kommer
att kunna se världen på nytt.
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After Image, 2022
Diasec® digital pigment print face-mounted to matte acrylic with
back mounting on aluminium
edition 3 + 1 AP
60 x 90 cm

At Solar Noon, 2022
Diasec® digital pigment print face-mounted to
matte acrylic with back mounting on aluminium
edition 3 + 1 AP
30 x 40 cm

Evidence of No Importance, 2022
Diasec® digital pigment print facemounted to matte acrylic with back
mounting on aluminium
edition 3 + 1 AP
75 x 100 cm

A Time of the Day When the Palm Trees Cast Long Shadows, 2022
Diasec® digital pigment print face-mounted to matte acrylic with back mounting on aluminium
edition 3 + 1 AP
90 x 120 cm
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Untitled (Deflation #3) 2022
Deflation series
edition 3 + 1 AP
digital pigment print
framed in white stained ash & museum glass
47 x 61 cm

Untitled (Deflation #4) 2022
Deflation series
edition 3 + 1 AP
digital pigment print
framed in white stained ash & museum glass
47 x 61 cm
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Palmtrees.jpg, 2022
Deflation series
edition 3 + 1 AP
digital pigment print framed in white stained ash & museum glass
89 x 114 cm

Untitled (Deflation #5), 2022
Deflation series
edition 3 + 1 AP
digital pigment print
framed in white stained ash & museum glass
40 x 59 cm

Untitled (Deflation #9), 2022
Deflation series
edition 3 + 1 AP
digital pigment print framed in white stained ash & museum glass
89 x 114 cm

Untitled (Deflation #1), 2022
Deflation series
edition 3 + 1 AP
digital pigment print
framed in white stained ash & museum glass
31 x 40 cm

Untitled (Deflation #2), 2022
Deflation series
edition 3 + 1 AP
digital pigment print
framed in white stained ash & museum glass
31 x 40 cm
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Untitled (Deflation #8), 2022
Deflation series
edition 3 + 1 AP
digital pigment print framed in white stained ash & museum glass
89 x 114 cm

De Ringmärkte (The Ringed Ones), 2022
Deflation series
edition 3 + 1 AP
digital pigment print framed in white stained ash & museum glass
89 x 114 cm
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Also available.
Please contact the gallery
for availability and prices.

Beach I, 2019
Fuel series
pigment print on fine art paper, mounted on
Forex, white
on BFK Reeves paper
100 x 133 cm

TWENTYNINE SWIMMING POOLS AND A THIRSTY COW
EVA-TERÉZ GÖLIN

With the advent of Hollywood movies in the 1950’s the swimming pool became
a suburban status symbol; an unmistakable sign of prosperity, success, and freedom. The venue and context have changed, but swimming pools remain a signifier
of luxury, leisure, and glamour.
In this exhibition, Eva-Teréz Gölin lets the viewer peek over rooftops and hedges,
in like manner as she has utilised the surveilling eye of Google to capture these
images of a seemingly deserted neighbourhood. Although back yard swimming
pools are often hidden from prying neighbours’ eyes by fences or dense hedgerows, Google’s bird’s-eye view of the suburb renders the turquoise surfaces
clearly visible as symbols of material success.
The work, Twentynine Swimming Pools and a Thirsty Cow, is based on American
artist Ed Ruscha’s conceptual photo book, Nine Swimming Pools and a Broken
Glass from 1968. Numerous artists’ books from artists such as Elisabeth Tonnard
and Jonathen Monk have since originated from this as well as other of Ruscha’s
books documenting the Los Angeles landscape, e.g. Twentysix Gasoline Stations
and Some Los Angeles Apartments. As in Ruscha’s work, Gölin’s version
suggests a narrative; the balance between the ‘good life’ and its price tag.
A narrative wherein water consumption plays an important role as we deal with
droughts and forest fires which are increasing in numbers. The addition of
“a thirsty cow” interrupts the sequence and gives the reader pause and opportunity to contemplate water usage on different levels.
The images are sublimated onto aluminium with a high gloss surface, enhancing
and reflecting the water surfaces of the sun-drenched swimming pools. The
sublimation process is a cutting-edge way to reproduce an image where the
colours are transferred and permanently infused into the scratch resistant
surface of the aluminium plate by heat and pressure.
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EVA-TERÉZ GÖLIN
Twentynine Swimming Pools
and a Thirsty Cow, 2019
Sublimation print on 1 mm aluminum
with a hanging frame of 5 mm
30 × 40 cm
Edition 5 + 2 AP

Also available.
Please contact the gallery
for availability and prices

Twentynine Swimming Pools and a Thirsty Cow, 2019
Sublimation print on 1 mm aluminum with a hanging frame of 5 mm
30 × 40 cm
Edition 5 + 2 AP

