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Endeavour
Norrtälje konsthall är mycket stolta över att få presentera konstnären Ann Frössén med utställningen
Endeavour. Hon visar målningar i stora format, en video och fotocollage.
Titeln Endeavour, (på svenska; strävan, bemödande, ansträngning) har inspirerats av det brittiska
segelfartyget med samma namn, som under kapten James Cook utforskade Stilla havet i sitt sökande efter
Terra Australis Incognita.
Ann Frössén har oftast hav och vatten som motiv och använder sig av den starka symboliska kraften som
hav och vatten innehåller. Hennes utgångspunkt är personliga erfarenheter och allmänmänskliga insikter.
Alla som någon gång seglat på havet eller upplevt havets skiftande natur har också förnummit människans
litenhet i förhållande till naturen men att vi också kan uppleva oss små och ovetande inför oss själva och
världen. Trots att vi vet att vår strävan en dag har ett slut så fortsätter människan med nyfikenhet, mod och
lust, ständigt vidare in i framtiden och det okända.
I sina verk reflekterar Ann Frössén intensivt över människans villkor både med värme och en viss oro. Som
betraktare blir vi ofrånkomligt en del av denna reflektion över oss själva.
Ann Frössén är född 1953. Hon är utbildad vid konstakademien i Warszawa och har studerat flera år i Paris.
Hon är verksam i Stockholm och delvis Paris där hon även har ställt ut och också i länder som Frankrike,
Baltikum, Danmark, Finland, Ryssland, Polen, Tyskland samt Japan samt ett flertal sjöfarts- och
marinmuseer i Europa.
Helén Hedensjö
Konstintendent, Norrtälje konsthall

Endeavour
It is with great pride that Norrtälje konsthall is presenting Ann Frössén’s exhibition Endeavour comprising
large-scale paintings, a video presentation and photographic collages.
The title of the exhibition, Endeavour, was inspired by the British naval vessel of that name with which Captain
James Cook explored the Pacific Ocean in his search for Terra Australis Incognita during the 18th century.
Water and the oceans are favourite subjects for Ann Frössén and she makes constant use of their symbolic
power. She finds her point of departure in personal experiences as well as more universal insights.
Anyone who has ever sailed on the sea or experienced the shifting character of great expanses of water will
have perceived how small we humans are when compared with the forces of nature as well as how small
and ignorant we can feel when faced with our own selves and the world. In spite of the fact that, one day,
our efforts will cease we continue our human journey into an unknown future with a combination of
curiosity, courage and enchantment.
In her art, Ann Frössén reflects on the human condition with a mixture of heartfelt interest coupled with a
degree of unease. As we view her art we inevitably reflect on our own situation.
Ann Frössén was born in 1953 and received her artistic training at the Academy of Fine Arts in Warsaw as
well as in Paris. She is based in Stockholm, working to some extent also in Paris. Besides regular shows in her
native country she has also exhibited in France, the Baltic States, Denmark, Finland, Russia, Poland, Germany
and Japan as well as at several marine museums throughout Europe.
Helén Hedensjö

Director, Norrtälje konsthall
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Havet är nära The Sea is Close, 2014, photographic collage, 57 x 80 cm

1012633_inl_endeavour-annfrossen.indd 5

2016-08-16 15:21

In This Moment, 2007, acrylic on canvas, detail
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Sophie Allgårdh
När havet löper amok
Oändliga vattenvidder omsluter oss och vågrörelsernas virvlar lockar oss ner i
djupet. Ibland påminner brottsjöarna i Ann Frösséns målningar om trappsteg, men
vi får inte fäste utan svävar strax ovanför den upprörda vattenytan. Skalan och det
branta perspektivet får det att svindla.
Vi erbjuds inga smidiga flyktvägar och när vi vanemässigt famlar efter trygghet i
bildens mitt ligger i stället fokus i en soldränkt diagonalrörelse högst upp i ett
hörn – som om verket vore ett utsnitt av en ännu större målning.
Ann Frössén är inte marinmålare eller intresserad av att likt impressionisterna fånga
ett dallrande ljusspel. Hon söker sig till bråddjupen för att gestalta känslor av
vanmakt, rädsla och förtvivlan. Men i havet har hon också upptäckt en helande
kraft. I sin storslagenhet bär det ett löfte om befrielse.
Som utpräglad minnesmålare använder hon inte fotografiska förlagor eller skisser.
Färgerna blandas direkt på duken och utgångspunkten är ofta sammetsmjuka
gråtoner som leder över till tunna hinnor av koboltblått, olivgrönt och mörkbrun
umbra. Mättade svarta stråk ställs mot blixtrande titanvitt – det vitaste av vita.
I Night Mare har skymningen fallit och färgerna djupnat medan det i andra dukar
kan vara tidigt på morgonen och paletten blek och utspädd. Vattenmassorna
bildar ibland dramatiska veck, men kan också vara skira och föra tankarna till fint
broderad spets. Andra gånger är de nästan släta.
Också Leonardo da Vinci fängslades av vattnets kolossala kraft och uppfann
kanaler och pumpsystem för att hindra den fruktade floden Arno från att svämma
över. Men han var också övertygad om att människan skulle fungera i vattnets
element och konstruerade en för sin tid avancerad dykutrustning med
andningsslangar och glasögon.
Men de sista åren i sitt liv kapitulerade han inför naturkrafterna och vattnet blir
en projektionsyta för mörka tankar om förödelse och undergång. I teckningen
En syndaflod kommer det explosiva vattnet att spränga alla fördämningar och
dra med sig människor och hus ner i havet. I Hokusais träsnitt Under vågen
utanför Kanagawa överraskar på motsvarande sätt en monstruös våg några
bräckliga farkoster. Men i motsats till Ann Frösséns målningar är land i sikte. Fuji
syns på avstånd och kommer att ge båtarna makternas skydd att klara den höga sjön.
Ann Frösséns målningar gestaltar en djärv inre resa, men blir också en påminnelse
om oceanernas roll för vår överlevnad. Havet är källan till allt liv men när det vredgas
och löper amok ställs existensen på spel med smälta glaciärer och tsunami. Så hotas
exempelvis en liten låglänt önation som Tuvalu i Polynesien att sköljas bort.
7

1012633_inl_endeavour-annfrossen.indd 7

2016-08-16 15:21

Night Mare, 2014, acrylic on canvas, detail
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Michael Winiarski

Så länge jag kan minnas har Ann Frössén haft hav och vatten som ett tema i
sin konst. Men det är människor hennes skapande egentligen handlar om,
även om de inte förekommer i hennes bilder av havsvågor och skummande vatten.
Grunden till sitt bildspråk lade hon på Konstakademin i Warszawa för bortåt
trettio år sedan. Något hav fanns inte i närheten, och hon tecknade varje
eftermiddag efter modell; ofta var det före detta prostituerade som behövde
extraknäcka.
Det här var under de kalla och mörka åren 1986-1987, då de kommunistiska
generalerna ännu härskade oinskränkt i Polen. Men denna annorlunda,
strapatsrika och omtumlande tillvaro lade också grunden till hennes skapande;
ett konstnärskap som har sin utgångspunkt i havet. Havet, det livgivande och
dödliga, det förbindande och åtskiljande, det hoppingivande och förrädiska, är
för Ann Frössén inte i första hand en metafor.
Det är snarare alldeles konkreta saker hon har i tankarna; kanske främst havens
och oceanernas betydelse för jordens och mänsklighetens överlevnad i en
tid av klimatförändringar, smältande isar, våldsamma väderomslag,
tsunamikatastrofer och det som i tysthet sker under den upprörda havsytan i
form av förgiftning och utfiskning.
Till det har lagts de senaste årens tragiska händelseutveckling i Medelhavet,
där oräkneliga människor på desperat flykt från krigen och terrorn söder och
öster om Europa har gått under.
Massdöd på havet är inget nytt i historien: På 1800-talet skeppades miljoner
europeiska utvandrare och slavar från Afrika över Atlanten, ofta i undermåliga
farkoster. En stor andel dog under färden.
Enbart under det första halvåret 2016 dog över 3.000 flyktingar under färden
över Medelhavet, vilket är fler döda än under motsvarande period förra året.
En orsak är att möjligheterna att rädda sig i säkerhet landvägen via Balkan har
stängts, efter politiska beslut frampressade av högerpopulistiska demagoger
i Europa. I land efter land har humaniteten tryckts tillbaka och ”migranterna”
har stämplats som säkerhetshot. Inför våra ögon ser vi hur värdet av en
människas liv har devalverats, och för många är det en skakande upplevelse:
”Om jag kunde leva ett liv till skulle jag ha som yrke att rädda människor på
haven”, säger Ann Frössén.
Tills vidare får vi betrakta hennes konst som ett bidrag till ökad insikt om
världshaven och deras betydelse – för människan.
9
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Anne Klontz
Afrodites återfödelse
I egenskap av kärlekens, skönhetens och lidelsens gudinna skildras Afrodite i
grekisk och romersk mytologi som den främsta symbolen för åtrå och sexualitet.
Myterna kring henne beskriver ett liv av mödosamma kärleksaffärer snarare än
harmonisk monogami. Genom att kontrastera bilder som på samma gång är
sköra och våldsamma ger Ann Frössén oss en modern skildring av Afrodite i sina
verk The Sea is Close och The Green Sea. Om Afrodite föddes fram ur havets skum
såsom legenden säger, så är det vi upplever i dessa verk det känsliga ögonblick
då gudinnan börjar att ta form. Hon har nått strandkanten men har inte till fullo
frigjort sig från havets grepp.
Från Venus från Milo till Sandro Botticellis Venus födelse och Niki de Saint
Phalles yppiga Venusfigurer, har Afrodite varit en fängslande musa för
konstnärer i århundraden. Vare sig hon avbildas i skulptur eller målning så
återges Afrodite allt som oftast i nakenstudier med ett oskyldigt uttryck som står
i kontrast till hennes förföriska dragningskraft. Hennes kurviga höfter och
toppiga bröst är tänkta att uttrycka höjden av skönhet och de väcker en åtrå
som Afrodite listigt använder till sin egen fördel. Trogen sitt ursprung är Afrodite
som havet: bedräglig och pålitlig på samma gång. Det är den här komplexa
dualiteteten, i myterna, människan och jorden själv, som Ann Frössén på ett
magiskt sätt avslöjar i The Sea is Close och The Green Sea.
Genom vågorna som sväller och sjunker undan i dessa verk kan man skymta
Afrodites drottninglika och feminina form stiga upp till ytan. De strukturerade
stillbilderna andas, rör sig och pulserar men ändå är det vår egen fantasi som
slutligen ger liv åt gudinnan. Genom denna subjektiva gestaltning återföds så
Afrodite på tjugohundratalet.

Green Sea I, 2015, photographic collage, detail
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Night Mare, 2012, acrylic on canvas, 202 x 267 cm
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The Sea, 2011-2016, 5 min video
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hav - du ensammast av alla ändå slå mot kajens sten
i varje nu i alla hamnstäder ett lätt tyg fångat av vinden
därunder din böljande kropp som bär - mottaglig för allt
varje Oddysseus varje Paulus dig överfar försvinnande
det är vid gränsen till dig berättelserna börjar och slutar
hav - du ensam där och plockar upp spillran av liv
thomas nordlöf
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Paula von Seth
Creating Cool
Besatthet och nödvändighet är två utgångspunkter i Ann Frösséns konstnärskap. Det
framstod klart redan första gången vi sågs för snart 30 år sedan under hennes
utställning med måleri tillsammans med Katarina Frostensons dikter. Mötet inspirerade
mig att vilja förstå världen med konstnärlig sensibilitet och lyhördhet, och därigenom
komma i kontakt med mitt inre på djupet. Hon rör sig i spänningsfältet mellan vår
inre värld och den yttre världens föränderliga strukturer. Dessa två världar blir lika
påtagliga. Vågformer vecklas ut och in som i ett oavbrutet pågående andningsmantra.
Tvärgående, speglande rörelser koreograferas över duken, och inte bara vatten utan
också ljus strömmar ur Ann Frösséns målningar. Ibland slungas ljus fram över vattenytan,
ibland bryts det sönder av ett upprört och rebelliskt hav som skapar osäkerhet kring
ljusets verkliga källa. Mystiska bilder som samlar upp och fasthåller det som flyktigt
drar förbi. Hos havsmästaren kan anas sublima fenomen som kvastfeningen, världens
äldsta levande fiskart och det första djuret på land, vars skelettstruktur idag upprepas
i människans händer och armar. Fram till 1938 trodde man att arten varit utdöd i
50 miljoner år, men då simmade plötsligt en sådan fisk upp ur djupet. Detta levande
fossil påminner om att vi människor har en gemensam relation till havet, att vi
kommer därifrån, och att vi själva är ojämnheter och sprickor i utvecklingen.
”Ångest är vår arvedel, och något personligt som var och en måste ta hand om”, säger
Ann Frössén. När hon flyttade tillbaka till Stockholm efter konstakademistudierna i det
dåvarande kommunistiska Warszawa drabbades hon av oro över masskonsumtionssamhället, vars konsekvenser snärjer människan i en självförvållad ekologisk katastrof.
Då byggde hon upp en egen bildvärld med ett unikt vattenbildspråk. Havet hos Ann
Frössén utgör en flykt, och ett rum av distanser snarare än mätande och ägande, för
att referera till de franska filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattari.
Utställningens namn Endeavour (enveten strävan) var även namnet på Captain Cooks
skepp med vilket han och hans sjömän ”upptäckte” och erövrade för 1700-talets
européer helt främmande världar. Konstnären ger sig ut på okända hav men utan
erövringsbegär. Snarare karakteriseras Ann Frösséns konstnärliga produktion av
coolhet. Mitt i det råa och rebelliska havet finns en energi som behålls i det inre. Här
går jag tillbaka till ordet cool i betydelsen fred, både som ett mentalt och ett
samhälleligt tillstånd. Begreppet “cool”, nedtecknat under 1400-talet i Benin i Västafrika,
användes för att beskriva hur någon, eller något, ”skänker besinning [cool] efter en
period av medborgerliga stridigheter”. Någon som har den inre kraften att skapa
besinning och eftertänksamhet över en eld.

Havet är nära The Sea is Close, 2016, public work, lightbox, print on glass, 340 x 160 cm
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Havet är nära The Sea is Close, 2016, lightbox, print on glass, detail
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Patrik Steorn
Vattnets nöjen och njutningar
Stockholms skärgård börjar längst ut på Djurgården, där Blockhusudden
möter Östersjön. Det är den plats där Ann Frössén har sökt sig genom åren,
för eftertanke och för kreativ inspiration. Med kamerans hjälp har konstnären
fångat det flyktiga och det bottenlöst oändliga i vågorna, strömmarna och
den lekande vattenytan.
Mitt på Blockhusudden, ligger Thielska Galleriet, som en uppstickare från det
förra sekelskiftets konst och kulturliv. Konstsamlaren Ernest Thiel skrev i sina
minnesanteckningar att han uppskattade att bada i Stockholms skärgård:
”De rena salta baden om somrarna vederkvickte både kroppsligen och
själsligen.” Han ville alltid bada ensam, berättade barnbarnen. Badet är ett
intimt möte mellan kropp och natur. Vattnets smekningar når kroppens alla
skrymslen och vrår och kan frigöra begär och fantasier. Havsmotiven i
symbolismens konst står för själsdjupen och den otämjda naturkraften som
kunde vara en motvikt till storstadsmänniskans grubblerier.
Badkulturen kring år 1900 framhöll de goda effekterna av ett dopp i havet,
stärkande och välgörande för både kropp och själ. Bad är fortfarande ett
folknöje – det kan ibland vara svårt att föreställa sig att det vällustiga dopp
som vi njuter av ändå äger rum i samma vatten som det våldsamma och
hotfulla som tar liv och som förgiftats. Ann Frössén låter sig inte förledas av
den guldglittrande och inbjudande ytans spegel, utan låter känslan och
tanken flyta med och följa vattnets ständiga rörelser.

Longing for Home, 2005, acrylic on canvas, 267 x 202 cm
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Precios Time, 2015, acrylic on canvas, 210 x 620 cm
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Sophie Allgårdh
When the Sea Runs Amok
Infinite expanses of water surround us and the swirling movement of the waves draws us
down into the depths. The tempestuous seascapes depicted in Ann Frössén’s paintings
sometimes bring to mind staircases, but we are not allowed to gain a foothold; instead we
float just above the turbulent water. The scale and the steep perspective are dizzying.
She offers no simple escape and when we grope habitually for safety in the middle of the
picture, the focus is instead on a sun-drenched diagonal movement at the top in a corner
– as if the work were but a section of an even larger painting.
Ann Frössén is not a marine painter or interested in capturing a trembling play of the light,
as the impressionists did. She is peering into the precipice in order to create feelings of
powerlessness, fear and despair. But it is in the sea that she has discovered a healing force.
That grandiosity carries a promise of freedom.
As an artist who decidedly paints from memory, she does not use any photographic
originals or sketches. The colours are mixed directly on the canvas and the starting point
is often velvety soft shades of grey that lead to thin coats of cobalt blue, olive green and
dark-brown umber. Saturated black lines are juxtaposed with glistening titanium white
– the whitest of all the whites.
In Night Mare, it is dusk and the colours have deepened, while on other canvases it may be
early morning and the palette is bleached and diluted. The mass of water sometimes form
dramatic folds, but can also be ethereal and bring to mind finely embroidered lace. At
other times, they are almost flat.
Leonardo da Vinci was captivated by the colossal power of the water and invented canals
and pumping systems in order to prevent the dreaded River Arno from flooding. But he
was also convinced that a human would function in the water and designed diving
equipment that was advanced for its age, with breathing tubes and goggles.
In the closing years of his life, however, he capitulated in the face of the forces of nature
and the water becomes a surface on which to project dark thoughts about devastation
and destruction. In the drawing A Deluge, the explosive water comes to destroy all dams
and carry people and buildings with it, down into the sea. In a similar way, a monstrous
wave catches some fragile craft unawares in Hokusai’s woodblock print The Great Wave
off Kanagawa. But in contrast to Ann Frössén’s paintings, there is land in sight. Mount Fuji
is seen in the distance and will give the boats the protection of the almighty to survive
the heavy seas.
Ann Frössén’s paintings depict a bold inner journey, but also become a reminder of the
role the oceans play in our survival. The sea is the source of all life, but when it becomes
furious and runs amok, existence is on the line thanks to melting glaciers and tsunamis.
This threatens to wipe out, for example, a small low-lying island nation such as Tuvalu
in Polynesia.

23
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Michael Winiarski

As long as I can remember a constant theme of Ann Frössén’s art has been water
and the seas. But her creative work really centres on people even though they do
not actually appear in her pictures of waves and white water.
She laid the foundations of her visual imagery when attending the Academy of
Fine Arts in Warsaw some thirty years ago. Warsaw is far from the sea and she spent
her afternoons drawing from live models, many of whom had previously earned
their living through prostitution.
This was during the dark cold-war days of the years 1986-1987 when the Communist
generals were the unthreatened rulers of Poland. But this very different, adventurous
and disquieting existence laid the foundations of her creative work; an artistic
career that finds its starting point in the sea. The life-giving and life-threatening
sea, the sea that connects and that separates, the sea that breeds hope but that is
also treacherous; for Ann Frössén the sea is not fundamentally a metaphor.
Her thoughts are really of entirely concrete notions. Principally, perhaps, the importance
of seas and the oceans to our survival during a time of climate change, melting
icecaps, violent shifts in the weather, deadly tsunamis and what goes quietly on
beneath the turbulent surface of the water in terms of pollution and overfishing.
To this must be added the tragic developments in the Mediterranean which have
taken the lives of innumerable people fleeing from wars and from terror to the
south and east of Europe.
Mass deaths at sea are nothing new in history. During the 19th century millions
of European emigrants and African slaves were shipped across the Atlantic Ocean
often in unsuitable vessels. Many of them died during the voyage.
During the first half of the year 2016 alone more than 3’000 refugees drowned
while crossing the Mediterranean; even more than in the same period of the previous
year. One reason for this is the closure of the land crossing via the Balkans following
political decisions made in answer to populist right-wing demagogues in Europe.
In country after country humanitarian concerns have been abandoned and
“migrants” have been classed as security risks. In front of our own eyes we have
witnessed how human life has been devalued, a crushing experience for many
people. “If I could live my life again I would devote it to saving people on the high
seas”, Ann Frössén claims.
In the meantime we can consider her art as a contribution to a more profound
understanding of the oceans and their importance to us.
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Green Sea I, 2015, photographic collage, 57 x 80 cm
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In This Moment, 2007, acrylic on canvas, 202 x 230 cm
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Anne Klontz
The Rebirth of Aphrodite
As the goddess of love, beauty and passion, Aphrodite is depicted in Greek
and Roman history as the reigning symbol of desire and sexuality. The myths
that relate to her reveal her existence to be that of arduous affairs rather than
monogamous harmony. Through contrasting images that are simultaneously
delicate and violent, Ann Frössén has created a contemporary portrayal of
Aphrodite in her work The Sea is Close and The Green Sea. If, as legends
suggest, Aphrodite was born forth from the foam of the sea, then what we
experience upon viewing these works is the precious point in which the
goddess begins to take form. She has reached the shore’s edge, yet she is
not entirely released from the grasp of the sea.
From Aphrodite de Milos to Sandro Botticelli’s The Birth of Venus to the
voluptuous Venus figures of Niki de Saint Phalle, Aphrodite has been the
dedicated muse of artists for centuries. Whether she is depicted through
sculpture or painting, Aphrodite is typically rendered in nude poses with
innocent expressions that conflict with her seductive powers. The curve of
her hips and the perkiness of her breasts are meant to express ultimate
beauty and ignite passion which Aphrodite cunningly uses to her benefit.
True to her origins, Aphrodite is like the sea, both deceptive and trustworthy.
It is this complex duality of nature, whether mythological, human or of the
Earth, that Ann Frössén magically unveils in The Sea is Close and The Green Sea.
As the waves expand and recede, one can glimpse Aphrodite’s regal appearance
and feminine form which surfaces across the works. The structured stills
breathe, move and pulsate with a heartbeat, yet it is our imagination that will
ultimately give the goddess life. Through this subjective physicality, Aphrodite
is reborn into the twenty-first century.

Havet är nära The Sea is Close, 2016, photographic collage, detail
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sea – loneliest of all, yet you beat against the stone quay
at every instant in every harbour a feather-light fabric caught in the wind
and beneath your billowing body supporting – accessible to all
every Ulysses, every St. Paul sweeps over you disappearing
it is at your border that the narratives start and that they end
sea – you alone there picking up the debris of life

thomas nordlöf
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The Sea, 2011-2016, 5 min video
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Coming, 2013, acrylic on canvas, 202 x 230 cm
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Flight of Stairs, 2012, acrylic on canvas, 202 x 200 cm
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Paula von Seth
Creating Cool
Obsession and necessity are two starting points for Ann Frössén’s artistic work. This
became evident to me the very first time we met some 30 years ago when she exhibited
paintings in conjunction with Katarina Frostenson’s poems. This encounter inspired me to
understand the world using an artistic approach and thereby coming into contact with
the depths of my inner self. Ann Frössén operates in the field of tension between our
inner world and the changing structures of the world around us. These two worlds
become equally apparent. The movement of waves fold and unfold in a constant breathing
mantra. Reflective movements are choreographed across the canvas and light, as well
as water, radiates from her paintings. Sometimes light is cast across the surface of the
water while at other times the surface is broken up by an upset, rebellious sea that makes
it unclear as to the exact source of the light. Mystical images that gather up and retain
what fleetingly passes by. In the art of this master of the sea one can perceive sublime
phenomena like the coelacanth – the oldest surviving species of fish and the first animal
to venture onto dry land – whose skeletal structure is repeated in the human hands and
arms. Up until 1938 it was believed that the coelacanth had been extinct for 50 million
years but then one appeared from the depths of the ocean. This living fossil reminds us
that we humans have a common relationship with the sea. We originated from the sea
and we, too, are uneven fissures of development.
“Agony is our heritage and something personal each of us has to deal with”, Ann Frössén
maintains. Upon returning to Stockholm after her studies at the Academy of Fine Arts in
Warsaw during the communist era, she reacted with anxiety when faced with the
consumer society which ensnares us in a self-inflicted ecological catastrophe. In answer
to this she built her own world of visual imagery with a unique marine language. In
Ann Frössén’s work the sea represents an escape, and a space made up of distances
rather than of measuring and properties, to resonate with the French philosophers
Gilles Deleuze and Félix Guattari.
Endeavour, the title of the exhibition, was also the name of Captain Cook’s naval vessel
from which he and his crew “discovered” and conquered hitherto unknown parts of the
world for the benefit of the 18th century Europeans. The artist sails out across uncharted
seas but has no thought of conquest. Rather, Ann Frössén’s art is characterized by the
quality of “cool”. In the midst of the rough and rebellious sea there is an energy that is
retained in its depths. Here I also return to the term cool meaning peace both as a
personal and a social mental state. The word “cool” noted down in Benin in West Africa in
the 15th century, was once used to describe someone who “brought cool [peace] back
after a period of civic strife”. Someone who has the inner force to create reflection and
contemplation over a fire.
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Longing for Home, 2005, acrylic on canvas, detail
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Patrik Steorn
Water - pleasures and pastimes
From a Stockholm perspective the eponymous archipelago begins at the far
end of Djurgården where the promontory known as Blockhusudden meets the
Baltic Sea. This is a place in which Ann Frössén has sought reflection and
creative inspiration over the years. She has experienced the beauty of the water
and, with a camera, has captured the fleeting qualities of the endless waves and
currents in the sparkling water.
Dominating Blockhusudden is Ernest Thiel’s home, built to house his extensive
collection of late 19th and early 20th century art. In his brief autobiography he
conveyed how much he appreciated bathing in Stockholm’s archipelago:
“The clean salt water in summer refreshed both body and soul”. He always
preferred to bathe alone, his grandchildren have related. Bathing is an intimate
encounter between one’s body and nature. The water caresses every fissure and
every crevice and can foster appetites and fantasies. Marine motifs in
symbolist art stand for both spiritual depth and the untamed forces of nature,
which might counter the musings of urban dwellers.
The aquatic culture of the years around 1900 stressed the beneficial effects
on both body and soul of immersing oneself in the cold sea. Bathing is still a
widely popular activity. It can sometimes be difficult for us to understand that
the voluptuous dip in cold salt water utilizes the very same medium as the
violent and threatening water which takes lives and which we have poisoned.
Ann Frössén does not allow herself be deceived by the shimmering gold mirror
of the surface but lets her emotions and her thoughts float there, following the
constant movement of the water.
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Trappan
Ska vi leka vattenfall?
Framme vid fösta trappsteget nedåt, svindlar det, det svänger i mitt sinne.
Jag koncentrerar blicken och tar mig samman och går alldeles normalt nedför
trappan. Jag flyger, svävar ovanför, alldeles ovanför, någon halvmeter uppe i
luften. Ser ned på trappan, det forsar och brusar, skvalar, rinner fort fort.
- Ska vi leka vattenfall? Jag faller, rasar nedför trappan. Helt oskadad, allt på
sina rätta platser och blicken rakt fram. Har jag klarat av att gå i trappan.

The Flight of Stairs
Shall we play Waterfall?
On the first steps downwards feeling dizzy, my mind reverberates.
I fix my gaze and I pull myself together and walk down the stairs quite
naturally. I find myself flying, hovering just above the water, half a metre up in
the air. I look down at the steps with the falls rushing and splashing, flowing fast fast.
- Shall we play waterfall? I lose my grip, tumbling down the stairs.
I remain uninjured. Everything is in its rightful place and my gaze is fixed.
Have I managed to walk down the flight of stairs.
Ann Frössén
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The Sea 2011-2016, 5 min video
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Eternal Movement, 2013, acrylic on canvas, 202 x 140 cm
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The Studio in Stockholm 2016
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