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DAVID SVENSSON
STÖRRE VERK/INSTALLATIONER
PRISIDÉ

Black Tear (Lagrima Negra)
2005
h 270 cm, ø 16 cm
glass light, car enamel
ed 5

Black Tear är ett frihängande skulpturalt verk baserat på en
ready-made, omvandlad italienst taklampa (GLO 'av Danilo de
Rossi) som påminner om en droppe vatten ur
Muranotraditionen. Ljuset har här dess blivit svärtat med
billack.
Prisidé 150 000 SEK

Folding Painting (Perfect Lovers)
2004
155 x 178 cm, two parts (sizes variable, ask for details)
aluminium, car enamel
Prisidé 150 000 SEK

Observer
2004
ø 62 cm
MDF, lacquer, metal hold
Prisidé 30 000 SEK

Havanna
2007
dimensions variable
Cuban chandeliers, polyamide fabric, metal
construction, light bulbs
photo Albin Dahlström

Inner Light (Absent Images)
2001
dimensions variable
projection screens
Verket består av äldre portabla projektionsdukar från femtiooch sextiotalet som har skurits sönder och monterats upp på
spännramar. Dukarna som har åldrats, skiftar i färg från
gultonade till svagt gröna och blåa, några är fortfarande vita.
Projektionsdukarnas yta innehåller ett material som liknar små
glaspärlor med en särskild förmåga att reflektera ljus som skulle
förhöja bildernas kvalité.
Verket är ett dagsljusverk som skiftar med betraktarens rörelse
och ljuset utifrån. De skapar ett system med återkommande
format och en del avvikelser, vilket gör att verket går att sätta
samman på mängder av olika sätt. Den rumsliga installation
utformas efter rummets väggar.
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Light Plan
2006
17 x 3 m
fluorescent lights, 8 nuances
photo Errki Valli-Jaakola
Verket består av ett stort antal lysrörsarmaturer i fyra olika
längder och med åtta olika nyanser av vitt ljus, från varmt till
kallt.

Old World Rise Again
2012
365x309x170 cm
old glass shades, fluorescent light
Verket består av nästan 400 äldre lampkupor i pressat glas,
inköpta från loppmarknader. Under 1960- och 70-talen, när
dessa lampor var mest populära, fanns de i nästan alla svenska
hem
Prisidé 350 000 SEK

Relight
2011
270 x 381 x 48 cm
Broken light tubes, black glass, metal construction
photo P. Wessel
Verket består av uttjänta lysrör som har omvandlats till nya
objekt.
Prisidé 350 000 SEK

Towers
2013
variable sizes, max. height 177 cm
old pressed-glass lampshades
photo P.Wessel
Verken består av äldre lampkupor i pressat glas, inköpta från
loppmarknader. Under 1960- och 70-talen, när dessa lampor var
mest populära, fanns de i nästan alla svenska hem
Prisidé 50 000 – 75 000 SEK per torn beroende på storlek
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Woven Painting
2001
360 x 229 cm
acrylic, oak frame
Skärmväggen är en fristående målning som är glest vävd av
akrylfärg. Väggfärgen hälls noggrant ut i tunna strängar på plast
och får sedan torka ett par dagar. Målningen har sedan vävts
sedan samman i tuskaftsteknik med akrylfärgsremsorna. Här
har underlaget uteslutits och den vävda duken och målningen
blir till en egen enhet
Prisidé 150 000 SEK
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