
Hjärtligt välkommen till projektrum HJÄRNE 

 

En liten julutställning om svensk konst i relation katolicismen 
 
Medverkande konstnärer: Marie Capaldi, Juan Castillo, Ester Cavallin, Magdalena Cavallin, Juanma 
González, Jarl Ingvarsson, Hedvig Ingvarsson, Sunniva Ingvarsson, Josef M Schibli, Merzedes Sturm-
Lie, Fredrik Söderberg och Gisela Trapp 
  
Curatorer: Ester Cavallin och Martin Schibli 
 
Fredagen 13 december kl. 17-19.  
Utställningen pågår t o m ca 19 januari 2020   
Adress: Fågelsångsgatan 10, Helsingborg 
 

Projektrum HJÄRNE avslutar året med en grupputställning i julens tecken. Utställningen har 

tillkommit utifrån en återkommande dialog mellan konstnären Ester Cavallin och curator Martin 

Schibli om katolicismen och dess relation till svensk konst. 

Religion utgör inget framträdande ämne i samtidens konstdiskussioner även om konsthistorien är 

fylld av religiösa motiv. I synnerhet den västerländska konsthistorien från tidig medeltid till slutet av 

1700-talet. Företrädesvis är det den katolska kyrkan som främjat konst och arkitektur genom 

historien medan den lutherska kyrkan varit mer återhållsam. Den konst som skrivits in i 

konsthistorien har varit konstnärens skicklighet att gestalta sin samtid i relation till de stora 

existentiella frågorna. På så sätt är även konsten att betrakta som en intellektuell gestaltande praktik 

där de stora frågorna avhandlas. Liv – Död. Vad det innebär att vara människa. Gott och ont. 

Relevanta frågor även för samtidskonsten.  

Hur kommer det sig att svenska intellektuella har sökt sig till katolicismen? Kanske för att 

katolicismen står för ett kulturhistoriskt tankegods genom historien – dock med undantag - erbjudit 

en större öppenhet och sökande efter kunskap, en filosofisk och existentiell arena för intellektuellt 

tänkande och diskussion än den lutherska tron i svensk tappning. 

Konstnärerna i utställningen är en blandning mellan generationer, men de har alla en relation till 

katolicismen. Det kan vara praktiserande, konvertiter, uppväxta i katolska hem eller har någon annan 

relation till katolicismen som påverkar deras konstnärskap. På vilket sätt det har påverkat varierar 

mellan konstnärerna. Utställningen ger inte ge några svar, utan ämnar att lyfta fram ett annat 

perspektiv på konst än dagens mer instrumentella syn på konsten. Ett perspektiv som betonar de 

konstens mer existentiella och filosofiska utgångspunkter. 

Tilläggas kan att även verk av Helsingborgskonstnären Gisela Trapp (1973-1958) ingår i utställningen. 

Hon var verksam som konstnär och kyrkomålare och kombinerade i sina bilder klassiska 

konsthistoriska (katolska) motiv med Helsingborgs och Nordvästskånes regionala historia.  

Tack till Sankt Clemens katolska församling för utlån av Gisela Trapp.  
 
Program: 
13 december kl. 17 – 19.  
Fler programpunkter kommer under utställningens gång.  
 
 



Övriga öppettider är när kontoret är bemannat, sporadiskt öppet eller gärna enligt överenskommelse med 
Curator Martin Schibli och/eller Projektrum HJÄRNE. 

  
Projektrum HJÄRNE drivs helt icke-kommersiellt & arbetar mer för att skapa miljöer, handlingsutrymme & för 
att ge rum åt konstnärliga processer. 
  
Ester Cavallin är konstnär och är hemmahörande i Nordvästskåne.  
 
Martin Schibli är internationellt verksam curator. Utställningen är en del i ett kontinuerligt samarbete mellan 
projektrum HJÄRNE och curatorn sedan januari i år.  
 
  
Kontakt: 
Ester Cavallin: curator/konstnär, 070 0528714,estercavallin@gmail.com 
Martin Schibli: curator, schiblimartin@gmail.com, 0735 062250, www.martinschibli.com 
Projektrum HJÄRNE: 0708 - 147956  
 

  

mailto:schiblimartin@gmail.com
http://www.martinschibli.com/


Welcome to Project Room HJÄRNE and the opening of  
 

A small Christmas Exhibition about Swedish Art in relationship to Catholicism  
 
 
Participating artists: Marie Capaldi, Juan Castillo, Ester Cavallin, Magdalena Cavallin, Juanma 
González, Jarl Ingvarsson, Hedvig Ingvarsson, Sunniva Ingvarsson, Josef M Schibli, Merzedes Sturm-
Lie, Fredrik Söderberg and Gisela Trapp 
  
 
Curators: Ester Cavallin and Martin Schibli 
Friday, 13th December, 5-7 PM. Some artists are present.  
Exhibition runs until 19 January 2019.  
Address: Fågelsångsgatan 10, Helsingborg, Sweden 
 

 
Projectroom HJÄRNE concludes the year with a group exhibition in the Christmas signs. The 
exhibition has been created based on and recurring dialogue between artist Ester Cavallin and 
curator Martin Schibli about Catholicism and its relation to Swedish art.  
 
Religion is not a prominent topic in contemporary art discussions in Sweden, although the history of 
art is filled with religious motifs, especially Western art history from the early middle Ages to the late 
18th century. To a large extent, in Europe it is the Catholic Church that has promoted art and 
architecture throughout history of art while the Lutheran church has been more restrained. The art 
that in the end has been written into the books of art history has been works by artist's which has 
the ability to capsule the Weltanschauung in relation to the major existential questions. In this way, 
Art is also to be regarded as an intellectual practice where the main question of life are dealt with. 
Life - Dead. What it means to be human. Good and bad. Relevant questions also for contemporary 
art.  
 
How come that many Swedish intellectuals have applied to Catholicism? Perhaps because 
Catholicism to a large extent is connected with a more European cultural-historical background in 
history – and with some exceptions – also have offered a more open view in search for knowledge, 
offered a more philosophical approach for intellectual discussion than the Swedish Lutheran 
heritage.  
 
The selected artists is a mix between generations, but they all have some kind of relation to 
Catholicism. It can be practitioners, converts, raised in Catholic homes or have any other relation to 
Catholicism that plays part in their artistic practice. The way it has affected varies between the 
artists. The exhibition gives no answers, but aims to highlight a different perspective on art than 
today's more instrumental view of art. A perspective that emphasizes the more existential and 
philosophical perspectives of art.  
 
It may be added that works by the artists Gisela Trapp (1973-1958) who lived in Helsingborg are also 
included in the exhibition. She was an artist and also did commission for many Swedish Churches, her 
motifs combined classical art historical (Catholic) references with the regional history of Helsingborg.  
 
Thanks to Sankt Clemens Catholic Church, Helsingborg, for lending out works of Gisela Trapp from 
their collection.  
 
Program: 



Friday, 13th December, opening, at. 5-7 pm.  
Performance, 6 pm.  
 
Other opening hours are when the office is manned, sporadically open or preferably according to agreement 
with curator Martin Schibli and / or Project Room HJÄRNE. 
  
Project Room HJÄRNE is run entirely non-commercially and works to create a free space to support the artistic 
process.  
  
Ester Cavallin is an artists based in South of Sweden. 
Curator Martin Schibli is a Swedish / Swiss curator that works internationally. 
  
Contact: 
Ester Cavallin: curator/konstnär, 070 0528714,estercavallin@gmail.com 
Martin Schibli: curator, schiblimartin@gmail.com, +46 735062250, www.martinschibli.com 
Project room HJÄRNE: +46 708 147956 

 

 


