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av allt vad synligt och osynligt är 
i bergrummet, i en spricka lyser det. en bild gömd för världen. 
den dolda ikonen högst uppe på ett berg. 
dold sedan medeltiden. 
den flydde över havet 
den fann en tryggad plats i en helig grotta 
många kom dit, såg och vördade den 
när allt ockuperades fann ikonen en djup och smal skreva i bergväggen 
där den kröp in så endast träramen kan anas i öppningen 
otaliga har stannat till, rört vid den dolda 
och i mötet med den osynliga bilden, av den osynliga verkligheten sett vad intet öga kan se. 
den för oss tillbaka till jorden och kroppen och händerna, händerna som flätas samman, 
knådar, knyter, träder, nålar, smeker, samlar, smular, rör, håller, hälsar, bygger, målar, målar, 
målar. Målar. 



 
I utställningen Ikonograf <3 Ikonodul* lånar Fredrika Anderson ikonens material, äggtempera på 
träpannå, och ser den stora bildstriden under 700- och 800-talen långt bak i kulisserna tillsammans 
med uppblossande bråk med ikonoklastiska drag under historiens gång. Utställningen tar ett språng 
bort från stridens dialektala hetta och ägnar sig åt bilden och bilderna som bygger på materian och 
dom som skapar ur den, öppet och oavslutat. Bilderna är ett resonerande med färgen, den opaka, 
matta och seendet, blickar som möts, som korsar varandra, med bilden i bilden, väven, 
harpälsglasyren och kvinnorna med kända och okända namn som sällar sig till de bildvänner som 
gått före. Så är utställningen en hommage till alla dom. 
 
Fredrika Anderson (f.1982, Göteborg) är utbildad på konsthögskolan Valand där hon tog sin MFA 
2013. Hon utforskar ämnen som rör skapande, handens arbete och gester samt kroppens koreografi i 
relation till det transcendenta – både i det egna ateljéarbetet som handling och genom val av ämne. 
Måleriet är en pågående undersökning och utbyte; ett systerskap med bildens kvinnor som är 
upptagna med konst, aktivism eller kontemplation. 
 
*Bildmakare hjärta Bildvän 
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