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Den finske silversmeden Ru Runeberg är aktuell med utställningen Conversation Pieces på
Galleri Sebastian Schildt i samband med att Finland firar 100 år.
Ru Runeberg är en av Finlands främsta samtida silversmeder och är välkänd för den
svenska, finska och internationella publiken genom verk i form av skulpturala insekter. Det
är både bruksföremål och konst, bordsdekorationer att duka med och faktiskt använda
men också att omge sig av endast för den sköna konstens skull.
Med sina insekter har Runeberg utvecklat ett personligt språk, en egen fabelvärld, genom
vilken han tolkar vår omvärld. I utställningen Conversation Pieces ryms flera pågående
teman och likt livet själv tar det sig skilda och olika starka uttryck. Flera av föremålen
rymmer även ytterligare en möjlighet, att brukas som spel. I en tid när våra sociala
kontakter blir allt mer digitala och det slarvas med att möta blickar, sitta ner och umgås
önskar Runeberg skapa mänsklig gemenskap som bygger på att vi faktiskt upplever
varandra, med spelet som brobyggare och mötesplats. Tanken på spel kom till slut att leda
Runeberg till alla slags spel, inte bara sällskapsspel och rollspel utan även politiska spel.
Vår tids flyktingproblematik undgår ingen och har givit upphov till en serie föremål där
den utsatta och enskilda människan är den lilla och mest otacksamt behandlade
spelbrickan.
Ru Runeberg leker och vänder på begreppen, ser med humor och personlig tvist dubbla
funktioner i allt. Besökaren bjuds in till en lekfull men också intellektuell och samhälleligt
ifrågasättande samvaro. Föremålen är svåra att stå emot och ofrånkomligen goda
exempel på det man kallar en Conversation Piece. Insekterna är gjorda av silver och ett
urval av dessa är försedda med handtag av handblåst glas.
Ru Runeberg, född 1970, MFA magisterexamen i metallformgivning, Konstfack, bosatt
och verksam i Vasa i Finland. Författaren och poeten Johan Ludvig Runeberg är Ru
Runebergs farfar farfars far. Ru Runeberg är också aktuell i Nationalmuseums utställning
Tre Kronor – Made in Finland som pågår på Läckö slott fram till 27 augusti.
Vernissage lördag 26 augusti kl 12-16
Artist Talk tisdag 29 augusti kl 17.30

