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Eternal – Nathalia Edenmont

”Sanningen i konsten, såväl som i livet, är ofta både vacker och fruktansvärd 
på en och samma gång, tycks Edenmont vilja säga, att påstå något annat är att 
missa en viktig sanning om båda.” (Meghan Dailey)

Den fotobaserade konstnären Nathalia Edenmont föddes 1970 i Jalta vid Svarta havet i nuvarande 
Ukraina. Föräldralös redan vid 14 års ålder, tog hon sig igenom ungdomsåren genom att skriva 
in sig på ett antal lokala konstskolor i Ukraina. Till Sverige kom hon 1991, enligt egen utsago av 
en ren tillfällighet. Här beslutade hon sig för att stanna och studerade grafisk design innan hon 
återupptog sitt konstnärskap. 

Sedan debuten 2003 har Nathalia Edenmont etablerat sig som en av Nordens främsta konstnärer 
i sin generation. Hon tillhör inte den kategori konstnärer vars arbeten tycks komma till som i 
en dans. Hennes skapande växer fram på ett betydligt smärtsammare sätt – motiven mestadels 
hämtade ur den egna livserfarenheten. Hennes kontroversiella fotografier har uppmärksammats 
världen över, vilket under ett antal år resulterade i att få vågade visa hennes bilder. 

Eternal täcker in Nathalia Edenmonts hela karriär. Här finns hennes tidigaste verk, med döda 
möss och kaniner, kända serier såsom Still About Life (2005), Immortal (2006) och Still Born 
(2008) – den mest självbiografiska serien. I Self Portrait (Deathbed) (2007) rekonstruerar 
Edenmont sin mammas död genom att själv gestalta modern liggande på en grå dödsbrits, 
medan favoritmodellen Carolina får föreställa den 14-åriga Nathalia som håller den bortgångna 
mammans iskalla hand. 

Eternal ges ut i samband med utställningen med samma namn på Borås Konstmuseum. 
Utställningen öppnar den 29 januari och pågår fram till mars.
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För mer information, recensionsexemplar eller pressbilder kontakta Johanna Ekberg, 
johanna.ekberg@arenabok.se eller 040-10 92 50.
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