scratched | rubbed | caressed
MIREIA ROCHER
18/8 – 24/9

Mireia Rocher’s background in linguistics has, to a great degree, influenced her
practice, manifesting through text-based works, collage, sculpture, performance and
installation. In this way, she shares with the public personal stories from ordinary
life composed of everyday materials. An interest in the barriers that prevent a total
comprehension of language, emotions or senses shows in her work, which addresses
themes such as exclusion, belonging, and the power that lies in vulnerability.
In scratched | rubbed | caressed we can see Rocher’s latest series of sandpaper
collages and the work Self-portrait of Friction, which also uses sandpaper and reflects
on the artist’s ongoing interventions with people, places and objects that affect her in
multiple ways. The physical properties of sandpaper make it a perfect poetic material to transform thoughts, experiences, memories and emotions into a tactile form.
Consequently, Rocher uses its different grit sizes and develops various geometrical
compositions in an attempt to control and redefine the emotions deriving from experiences that have affected her life.
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In the collage series, memories, longings and sorrows are transformed into forms
that tease the sense of sight with the potential of contact. On specifically selected
grounds; paper, steel or aluminium, Rocher reflects on ideas of grief and loss such as
the longing for the Mediterranean or the anguish at the end of a relationship. The work
process of the geometric collages presented here requires calculation, order, concentration and presence after a very intuitive and playful sketching stage.
Opposed to this need of control, the ongoing project Self-portrait of Friction presents
a counterpart of the collage work. Rocher sands places and people who have somehow
left a mark in her life or which she longs to be marked by. Sandpapering, for example,
a wall at Moderna Museet because she wants to be part of it, her first apartment in
Sweden or the skin of a loved one on a coarse paper. This ongoing intervention is a way
to both leave traces and collect traces. To provoke friction and engagement. The used
sandpaper is the physical evidence of an experience or feeling related to a space or a
person. Additionally, when Rocher talks about friction, it is not just a physical contact
but interaction on different levels – if there is friction, there is growth, evolution, there
is energy and change.
It is thus possible to say that scratched | rubbed | caressed is an exercise to control
and retain details and passages of life that would otherwise be difficult to deal with.
Sandpaper is the clear protagonist in Rocher’s latest works, a material that appears
to unite a myriad of qualities and perspectives; whose name and texture evoques the
sand of the mediterranean beaches that the artist had as a background in her childhood; which scratched on walls and people seems to retain their aura and caress their
skin; which also takes different geometrical shapes to put some order on feelings, and
which by only looking at it makes us wanting to touch it and become another part of
Rocher’s processes.
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Mireia Rocher är en historieberättare. Hennes bakgrund inom lingvistik har definitivt
influerat hennes visuella konstnärliga uttryck. Genom textbaserade verk, collage,
skulptur och installation utvecklar Rocher personliga berättelser från det vardagliga livet. Hon är intresserad av de hinder som begränsar ett totalt förhållningssätt
till språk, känslor och sinnen. Rocher väljer enkla, vardagliga material för att ta upp
teman som utanförskap, tillhörighet och styrkan som ligger i sårbarhet.
Under utställningen scratched | rubbed | caressed så presenteras Rochers senaste
serie med collage av sandpapper samt det performativa verket Self-portrait of
Friction, även det gjort av sandpapper. Self-portrait of Friction utvecklas genom
Rochers upplevelser och möten som påverkar henne och som bevaras genom
materialets egenskaper. De fysiska egenskaperna för sandpapper gör det till ett
perfekt poetiskt material att förvandla tankar, erfarenheter, minnen och känslor till
en taktil form. Följaktligen, använder Rocher olika finhetsgrad av sandpapper för
att utveckla varierande geometriska kompositioner i ett försök att kontrollera och
omdefiniera de känslor som härstammar från erfarenheter som har påverkat hennes
liv.
I collageserien så blir minnen, längtan och sorger omvandlade till geometriska former
som lockar synen med en möjlighet till beröring. Ovanpå särskilt utvalda bakgrunder
– papper, stål eller aluminium – reflekterar Rocher över tankar om sorg, förlust och
saknad, som exempelvis saknaden av Medelhavet eller den smärta och ångest som
uppstår vid slutet av en relation. Arbetsprocessen för dessa verk startar med ett stadie
av intuitivt och lekfullt skissarbete för att sedan efterföljas av ett praktiskt stadie som
kräver beräkning, struktur, koncentration och närvaro för att uppnå önskat resultat.
I kontrast till denna rigida arbetsprocess finner vi det performativa verket Self-portrait
of Friction. Rocher slipar, med sandpapper, människor och platser som har gjort ett
avtryck i hennes liv eller som hon önskar kommer göra så i framtiden. Slipandet av
en vägg på Moderna Museet som längtan för en framtida utställning, hennes första
lägenhet i Sverige eller huden av en älskare på grovt papper. Detta pågående ingripande är ett sätt att både lämna och samla in minnen och spår, att framtvinga friktion
och engagemang. Slutligen som en del i processen blir mötet dokumenterat i en bok
med en förklaring gällande händelsen för bevarandet. Boken är likt verket performativ
och utvecklas under utställningsperioden. Det använda sandpappret blir det fysiska
beviset på en erfarenhet eller känsla relaterat till ett rum eller en person. Dessutom,
när Rocher talar om friktion, gäller det inte endast fysisk kontakt utan även samspel
på olika nivåer – om friktion uppstår, existerar också tillväxt, utveckling; det finns
energi och förändring.
Därav blir det möjligt att se scratched | rubbed | caressed som ett försök att kontrollera och bevara detaljer och passager av livet som annars blir svåra att hantera. Sandpapper är den tydliga protagonisten i Rochers senaste verk, ett material som uppfattas sammanbringa en myriad av kvaliteter och perspektiv. Namn och textur framkallar
sanden från Medelhavets stränder och dess närvaro vid konstnärens barndom. Dess
hårda struktur slipar väggar och människor för att bevara deras aura och smeker
deras hud. Form kan omvandlas till olika geometriska figurer för att skapa struktur
kring känslor, och med sin egenskaps existens skapa åtrå, önskan att beröra och
därmed bli en del av Rochers process.
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”När jag kände sandpappret mot mina händer, insåg jag
hur poetiskt det är” — Mireia Rocher

På Galleri Duerr i Stockholm visas utställningen scratched | rubbed | caressed
av Mireia Rocher. Verken visar konstnärens möte med sandpappret som
material. Vi slår oss ned i galleriet och Rocher berättar om hur konceptet
kom till.
— Jag arbetar intuitivt så idén kommer liksom efterhand. Men jag visste att jag ville
arbeta med vardagliga objekt, och sandpapper fanns tillgängligt i min ateljé.

Vad har sandpappret för betydelse för dig?
— Innan var det ju ett verktyg och inget annat. Men efterhand, när jag kände
sandpappret mot mina händer, insåg jag hur poetiskt det är som material.
Gruset i pappret blir symboliskt för sår och minnen som påverkat mig djupt, säger
Mireia Rocher.
Som besökare på utställningen slås man av materialets taktila kvaliteter. Olika
sorters sandpapper i olika färger och tjocklekar har gett collagen olika textur och
uttryck. I vissa av dem glittrar gruset metalliskt och i andra finns en djup matthet.
Genom att bara se på bilderna kan man nästan känna den skrovliga ytan mot
fingertopparna.

Vad uppstod i dig när du inledde processen?
— Detta var mitt under pandemin och jag gick samtidigt igenom ett uppbrott, så
känslan av kontakt och det taktila i materialet väckte minnen och känslor. Efterhand
kom det att handla om att försöka få kontroll över allt detta, eller åtminstone
illusionen av kontroll.
På så sätt har själva processen i sig varit terapeutisk för konstnären:
— Det finns något ritualistiskt i hur jag tagit mig an materialet. Jag har tänkt mycket
på uppbrottet jag gått igenom, och på mitt behov av närhet. Det här är inte enbart
estetiskt för mig, det har också handlat om att söka handgripliga sätt att bearbeta
svåra minnen, nostalgi och ångest. Jag har lekt med materialet tills jag funnit något
som knutit an till mina känslor och tankar, berättar Mireia Rocher.

Kan man se kontrollen symboliskt i verken?
— Ja, i geometriken. Det är något som känns så rätt inom mig när jag jobbar med
geometriska figurer.
Konstnären är mycket intresserad av språket och orden. Därför kom sanden att få
stor betydelse för utställningen. Mireia Rocher har många varma barndomsminnen
avstranden i Barcelona, där hon växte upp.

— Kanske är det långsökt men både på engelska och svenska heter materialet ju
sandpapper. Så är det inte på spanska, eller katalanska som är mitt modersmål.
Mireia Rocher tystnar en stund och tycks försvinna i nostalgi för ett ögonblick, för att
sedan fortsätta:
— Och jag älskar sand. Efter att ha kommit upp ur havet rullar jag runt i den. Sen
går jag med den varma sanden som torkar på huden. Det här är ett av mina finaste
minnen, och sandpappret har liksom blivit en abstraktion för det.
Men även om utställningen i grunden är abstrakt och konceptuell har bilderna också
en uppenbart skön estetik. Det finns en enkelhet i de raka formerna och behagliga
färgerna som besökaren kan ta till sig omedelbart. Det uppstår en okomplicerad
tillfredställelse i det visuella intrycket. Det är enkelt, vackert och ömt.
Sandpapprets själva funktion är att skapa friktion för att behandla en yta.
Detta speglas i utställningens namn — materialets verkan. I det performativa
verket Self-Portrait of Friction uppstår ett än mer påtagligt möte mellan materialet
och huden, då Rocher försiktigt låter sandpappret löpa längs händerna på
människor som haft betydelse för henne.

Fungerar det taktila också tematiskt i själva konsten tycker du?
— Ja, eftersom relationer ju handlar om friktion och kontakt, både rent fysiskt men
också emotionellt. Det är något jag reflekterat mycket över.

Den kontakt du beskriver, hur påverkade den dig under processen?
— Det har varit nytt för mig att arbeta så mycket med händerna. Vissa dagar, när jag
handskats med olika sorters sandpapper i åtta timmar, har mina händer verkligen
slitits. Men det har varit befriande för mig eftersom så mycket av mitt arbete handlar
om tankar.

Vad är din känsla för hängningen? Hur tycker du konsten förhåller sig till rummet?
— Det är alltid svårt för mig att ta plats, men att få tillgång till det här vackra galleriet
och allt det ljusa… det har varit väldigt roligt att skapa en dialog mellan verket och
väggen, säger Mireia Rocher och fortsätter:
— Jag har experimenterat med hängningen, försökt bryta formatet och utmana
publiken att bli lite mer aktiv i betraktandet. Genom att exempelvis hänga ett verk
långt ner på väggen, eller i hörnet, där två verk liksom möter varandra. Förhoppningsvis kan detta skapa mer nyfikenhet hos publiken.

Vad tar du med dig från att arbeta med scratched | rubbed | caressed?
— Jag har lärt mig så mycket. Kanske framför allt att lita på processen. Jag visste inte
vad jag höll på med till en början men jag visste att jag behövde ge det tid. Vikten av att
vara närvarande i det intuitiva och lekfulla i processen.

Vad har det gjort med dig?
— Jag tror jag är snällare mot mig själv. Jag känner mig själv och min känslighet
bättre.
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Unknown Inherited Sorrow, 2022
Collage on paper. Sandpaper.
Framed with art glass
65 x 50 cm

Please contact the gallery
for availabilty and price.

The Turning Point (diptych del 2), 2022. 25 x 50 cm
The Turning Point (diptych del 1) 2022, 20 x 100 cm
Collage. Sandpaper and net abrasive disc on steel board.

Always Afraid. Sometimes Brave (I), 2022
Collage on paper. Sandpaper.
50 x 32,5 cm

Always Afraid. Sometimes Brave (I), 2022
Collage on paper. Sandpaper.
50 x 32,5 cm

The Weight of Touch (I) 2022
Collage on paper. Sandpaper.
Framed with art glass
50 x 32,5 cm

GALLERI DUERR
HUDIKSVALLSGATAN 6, second fl
GALLERIDUERR.COM
070-307 34 32

scratched | rubbed | caressed
MIREIA ROCHER
18/8 — 24/9 2022

Self and Absorbed (I), 2022
Collage on paper. Sandpaper, abrasive net
disc, pencil.
Framed with art glass
50 x 32,5 cm

Self and Absorbed (III), 2022
Collage on paper. Sandpaper, abrasive net
disc, pencil.
Framed with art glass
50 x 32,5 cm

Self and Absorbed (II), 2022
Collage on paper. Sandpaper, abrasive net
disc, pencil.
Framed with art glass
50 x 32,5 cm

The Weight of Touch (III), 2022
Collage on paper. Sandpaper.
Framed with art glass
50 x 32,5 cm

The Weight of Touch (II), 2022
Collage on paper. Sandpaper.
50 x 32,5 cm
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Sharp Horizon. Fade Souvenir, 2022
Collage on paper. Sandpaper.
Framed with art glass.
50 x 45 cm
21 500 SEK incl frame

Mediterranean. Vertical Memory (diptych), 2022
Collage on paper. Sandpaper, abrasive net disc.
65 x 50 cm each
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L’Abraçada Que em Falta és Salada
The Hug I’m Missing is Salty, 2022
Collage on paper. Sandpaper.
Framed with art glass.
50 x 32,5 cm

Hope. Moonlight in the Swedish Winter, 2022
Collage on paper. Sandpaper.
50 x 32,5 cm

Broken and Yet Willing to Be Close (I), 2022
Collage on paper. Sandpaper.
65 x 50 cm

Broken and Yet Willing to Be Close (II), 2022
Collage on paper. Sandpaper.
65 x 50 cm

Broken and Yet Willing to Be Close (IV) 2022
Collage on paper. Sandpaper.
Framed with art glass.
50 x 46,10 cm

Broken and Yet Willing to Be Close (III), 2022
Collage on paper. Sandpaper.
Framed with art glass.
44,80 x 49,80 cm
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So Close, So Far (diptych), 2022
Collage. Sandpaper and net abrasive disc on steel board.
20 x 100 cm each

The Potential, 2022
Collage. Sandpaper and net abrasive disc on steel board.
20 x 100 cm

Longing. A Race Towards Touch, 2022
Collage on paper.
Sandpaper, abrasive net disc.
65 x 50 cm

Rugged Fall (diptych), 2022
Collage on paper. Sandpaper, abrasive net disc.
65 x 50 cm each
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Self-Portrait of Friction
Ongoing intervention and installation.
Material: sandpaper, map pins, drawer filled with sandpaper samples, notebook, pen
and sand from various beaches along the Mediterranean coast.

Self-Portrait of Friction is an ongoing intervention with people, places and objects that affect the
artist in multiple ways. Rocher sands places and people who have somehow left a mark in her life or
which she longs to be marked by. This ongoing intervention is a way to both leave traces and collect
traces. To provoke friction and engagement. The used sandpaper is the physical evidence of an
experience or feeling related to a space or a person. The artist documents this ongoing process in
a notebook – explaining how this place, person or object relates to her.
The installation shows a collage on the wall with the pieces of sandpaper Rocher has collected up
until the opening day. The installation and the text in the notebook will grow during the exhibition time.
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Also available.
Please contact the gallery
for availability and price

Landscape 10/18, 2017
Collage with drawings on transparent paper.
62 x 84 cm
Detta arbete bygger på målaren Signe
Hvistendahls (1881-1943) privata skrifter.
Eva Sundberg, Signes barnbarn som så vänligt
gav mig tillgång till dessa texter, berättade från
början att hennes mormors handskrift var mycket
svårläst. Språket (svenska och norska) gör dem
ännu svårare att förstå för mig.
Jag ville inte avslöja för andra, eller till och med
för mig själv, de privata tankar som finns i hennes
skrifter. Därför var min avsikt att hålla avstånd till
innehållet och undvika att “läsa” och istället följa
Signes pennstreck och studera formerna på
hennes bokstäver och ord.

Power Off, 2020
2 neon transformers, 15 meters of cable, glass
tubes, neon gas (red colour).

Jag ritade texten om och om för hand till
genomskinligt papper. Till slut komponerade
jag ett collage, ett landskap, av dem.

Hur fri är konsten?
Hur fri är konstnären?
Hur fri är betraktaren?
Hur fria är konstinstitutionerna?
Hur fria är vi egentligen?
Hur skapar vi kontakt?
Vad får oss att lysa?

Allt i Signe Hvistendahls dokument, förutom
siffrorna som jag kunde förstå utan problem, ska
i det arbete jag visar ses som texter omvandlade
till ritningar.

Check documentation video
https://vimeo.com/mireiarocher/poweroff

Neonet kan stängas av helt och hållet om jag
tycker att min konstnärliga frihet ärmycket
begränsad eller hotat på något sätt.
Annars ordet FRI blinkar och försvinner då och då.

MIREIA ROCHER (hon/henne)

+46 70 307 34 32

DEBORAH@GALLERIDUERR.COM

GALLERIDUERR.COM

GALLERI DUERR STOCKHOLM

Barcelona 1978. Bor och arbetar i Uppsala
www.mireiarocher.com

Jag är en historieberättare. Min bakgrund inom lingvistik har definitivt influerat min visuella
konstnärliga praktik. Genom textbaserade verk, collage, skulptur och installation utvecklar jag
personliga berättelser från det vardagliga livet. Jag är intresserad av de hinder som begränsar
ett totalt förhållningssätt till språk, känslor eller sinnen. Jag väljer enkla, vardagliga material
för att ta upp teman som utanförskap, tillhörighet och styrkan som ligger i sårbarhet.

UTBILDNING
Kandidat Fri Konst. HDK-Valand. Göteborgs Universitetet (2020)
Konstnärlig grundutbildning. Gerlesborgskolan (2017)
Kvalificerad yrkesexamen i grafisk design. Escola Llotja Barcelona (2007)
Magisterexam inriktad mot franska studier. Autonomous University of Barcelona (2006)

SOLO UTSTÄLLNINGAR / PERFORMANCES
2022
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Performance The Non-Functional Library. Uppsala Stadsbiblioteket.
Mars 2022. Kurator: Alba Folgado. Finansierad av Uppsala Kommun.
2021
Solo. Galleri KC-Väst. Göteborg -Inställt pga Covid.
2018
Solo. The End of Love. Fragments. Galleri Monitor. Göteborg
2017
Transició(n). Performance. HDK Library. Göteborg
Open Heart. Performance. Olika offentliga platser. Göteborg
Performance The Non-Functional Library. Stockholms Stadsbibliotek.
The Non-Functional Library. Hemlig intervention på olika platser i Sverige, Norge och Spanien
(2017-2022)

GRUPPUTSTÄLLNINGAR I URVAL
2022
Salong 22. Jurybedömd konstsalong (Bella Rune). Konstfrämjandet Uppland tillsammans med
BizArt och stöd från Uppsala kommuns Uppsala Konstnärsklubb.
2021
First International Festival of Manuports. Kohta Art Gallery. Helsinki [FI]
Adelante. CIK- Knivsta Kulturhuset. Knivsta
Lek på Allvar. Möbeln Kulturhuset. Tierp. Kurator: Martina MacQueen
Stockholm Art Week. Galleri Duerr. Stockholm
2020
Easy Target. Galleri Konstepidemin. Göteborg. Inställt pga Covid
Stockholm Gallery Weekend 2020. Galleri Duerr. Stockholm
2019
Vårsalongen 2019. Liljevalchs Konsthall. Stockholm
Väntrummet. Galleri Växthuset. Botaniska Trädgården. Göteborg
GIFC & Velvet Ropes. Galleri NEVVEN. Göteborg

2019 (fort)
Democracy Under Siege. Galleri Duerr. Stockholm
Målargrupp Utställning. Gerlesborg Galleri. Gerlesborg
The Artist is not Present. Intervention på Linné Bibliotek. Göteborg
Målargrupp Utställning. Galleri Rotor. Göteborg

2018
Now Here. Gislaveds Konsthall. Gislaved
Kjerringøy Land Art Biennale. Kjerringøy [NO]
2017
Signe still alive... Göteborg Stadsbibliotek
Respect for the Hobby Horse. Galleri Växthuset. Botaniska Trädgården. Göteborg
Kalejdoskop. Gerlesborg Galleri. Gerlesborg
Kvirr. Solhem Galleri. Rabbalshede

KONSTKOLLEKTIONER
Konstkollectioner
Statens Konstråd
Region Uppsala
Region Västmanlands
Tierps Kommun
Knivsta Kommun

STIPENDIER
2022 Ettårigt arbetsstipendium. Konstnärsnämnden
2022-2024 Ateljéstipendium. Uppsala Kommun
2022 Helge Ax:son Johnson Stiftelse
2019 Stipendium. Adlerbertska Stiftelsen
2018 Resestipendium (till New York). Adlerbertska Stiftelsen

RECENSIONER
Dagens Nyheter. Ingela Lind: ‘Fin är också Mireia Rochers Billybokhylla med 180 svenska böcker organiserade i alfabetisk ordning med ryggarna inåt. En drabbande kommentar till den slutna
svenskheten. Sådana överraskningar kan en vårsalong erbjuda. Kombinationer av lågmäld poesi
och drastisk förvandingspotential. –

Om Konst. Niels Heber: ‘Mireia Rochers 180 böcker på svenska står visserligen i alfabetisk ordning, men böckerna är vända med titlarna inåt. Vi står – ibland – maktlösa utanför språket, med
ord och meningar vi inte kan förstå. Som för att understryka avståndet till svenska hemligheter
är bokhyllan av modell Billy, som finns i oräkneliga svenska hem’
Göteborg Posten. Magdalena Ljung: ‘Mireia Rocher har vänt böcker i en Ikea-hylla så att deras
hårda ryggar hamnar innerst och den mjuka vita magen blottas. Kunskapen som finns där, bara
sträcka ut handen och ta, men ändå förborgad för den som inte kan språket. Den stumnade
bokhyllan är en del i ett större projekt, den Göteborgs-baserade Mireia har också vänt böcker i
affärer och bibliotek.
VN. Sara Arvidsson: ‘Utställningens mest frapperande och effektiva verk är Mireia Rochers
skulptur The Excluded. Den är helt enkelt briljant. Under ett besök i Industrimuseets arkiv
påträffades flera hyllor som var proppfyllda av diverse objekt. Halvtransparenta plastpresenningar täckte dem delvis för att hålla dammet borta. Rocher har lånat in en av dessa hyllor
med tillhörande objekt och slutit in dem helt i den vita plasten. Nu anas endast konturerna av
sakerna som står på hyllorna, och synen är såväl gäckande som skrämmande. Man vill ömsom
riva bort plasten och blotta det dolda, ömsom låta det vara kvar eftersom man egentligen inte
vet vad som gömmer sig därinunder. Plasten är som en sorts mask, som skulle kunna jämföras
med hinnan som omsluter ett okänt ställe, en okänd stad. I Rochers regi får Gislaved en mystisk
och förförisk lyster.’

Mireia Rocher (hon/henne)
Barcelona 1978. Bor och arbetar i Uppsala
info.mireia@gmail.com | www.mireiarocher.com

Artist statement
Jag är en historieberättare. Min bakgrund inom lingvistik har definitivt influerat min visuella
konstnärliga praktik. Genom textbaserade verk, collage, skulptur och installation utvecklar jag
personliga berättelser från det vardagliga livet. Jag är intresserad av de hinder som begränsar
ett totalt förhållningssätt till språk, känslor eller sinnen. Jag väljer enkla, vardagliga material
för att ta upp teman som utanförskap, tillhörighet och styrkan som ligger i sårbarhet.
Utbildning
Kandidat Fri Konst. HDK-Valand. Göteborgs Universitetet (2020)
Konstnärlig grundutbildning. Gerlesborgskolan (2017)
Kvalificerad yrkesexamen i grafisk design. Escola Llotja Barcelona (2007)
Magisterexam inriktad mot franska studier. Autonomous University of Barcelona (2006)
Konstkollectioner
Statens Konstråd, Region Uppsala, Region Västmanlands, Tierps Kommun, Knivsta Kommun.

Recensioner
Om 180 books in Swedish, organized in alphabetical order, in an Ikea ‘Billy’ bookcase
(Liljevalchs Vårsalong 2019).

Dagens Nyheter. Ingela Lind: ‘Fin är också Mireia Rochers Billybokhylla med 180 svenska böcker organiserade i alfabetisk ordning med ryggarna inåt. En drabbande kommentar till den slutna
svenskheten. Sådana överraskningar kan en vårsalong erbjuda. Kombinationer av lågmäld poesi
och drastisk förvandingspotential.’ –26/01/2019
Om Konst. Niels Heber: ‘Mireia Rochers 180 böcker på svenska står visserligen i alfabetisk ordning, men böckerna är vända med titlarna inåt. Vi står – ibland – maktlösa utanför språket, med
ord och meningar vi inte kan förstå. Som för att understryka avståndet till svenska hemligheter
är bokhyllan av modell Billy, som finns i oräkneliga svenska hem.’ –31/01/2019
Göteborg Posten. Magdalena Ljung: ‘Mireia Rocher har vänt böcker i en Ikea-hylla så att
deras hårda ryggar hamnar innerst och den mjuka vita magen blottas. Kunskapen som finns
där, bara sträcka ut handen och ta, men ändå förborgad för den som inte kan språket. Den
stumnade bokhyllan är en del i ett större projekt, den Göteborgs-baserade Mireia har också
vänt böcker i affärer och bibliotek.’ –06/02/2019

Om The Excluded (Gislaved Konsthall), 2018.
VN. Sara Arvidsson: ‘Utställningens mest frapperande och effektiva verk är Mireia Rochers
skulptur The Excluded. Den är helt enkelt briljant. Under ett besök i Industrimuseets arkiv
påträffades flera hyllor som var proppfyllda av diverse objekt. Halvtransparenta plastpresenningar täckte dem delvis för att hålla dammet borta. Rocher har lånat in en av dessa hyllor
med tillhörande objekt och slutit in dem helt i den vita plasten. Nu anas endast konturerna av
sakerna som står på hyllorna, och synen är såväl gäckande som skrämmande. Man vill ömsom
riva bort plasten och blotta det dolda, ömsom låta det vara kvar eftersom man egentligen inte
vet vad som gömmer sig därinunder. Plasten är som en sorts mask, som skulle kunna jämföras
med hinnan som omsluter ett okänt ställe, en okänd stad. I Rochers regi får Gislaved en mystisk
och förförisk lyster.’ –29/04/2018

