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Ohlsson/Dit-Cilinn, Polarian (Spine), 2017, titan, EVA foam, vadd, trä, 100 x 60 x 5 cm 
 
Cecilia Hillström Gallery presenterar nu utställningen Hibernaculum med Ohlsson/Dit-Cilinn, vilken är Dit-Cilinns 
andra utställning på galleriet. Konstnärsduon David Ohlsson och Dit-Cilinn har samarbetat sedan 2009 och 
utforskar människans existens, spiritualitet och förhållande till naturen genom omsorgsfullt utförda objekt, 
installationer och performance. Med stor känsla för materialval och oväntade sammansättningar balanserar deras 
konstnärskap mellan det vardagliga urbana livet och något som ligger bortom mänskligt vetande – en sorts 
transcendens.  
 
Utställningen består av platsspecifika installationer och skulptur. Hibernaculum (ide) kretsar kring tanken om just 
en viloplats under vintern eller en inkubator – en plats för inåtvänd kontemplation och förvandling. Utställningens 
verk är fysiska poem som förenar det uråldriga med det futuristiska. De kännetecknas av en lyhördhet som man 
kan finna i animistiska kulturer. Utställningen utgår från människan som en del av naturen; ett djur som spelar en 
aktiv roll i sin egen evolution. I Hibernaculum är det förflutna ett levande fundament som ständigt återskapas. 
 
David Ohlsson (f 1985) har en MFA från California College of the Arts (CCA) i San Francisco (2013) och en BFA 
från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (2011). År 2013 belönades han med Barclay Simpson Award och 2012 
Murphy & Cadogan Fellowship Award and Scholarship.  
 
Dit-Cilinn (f 1983) studerade vid Konsthögskolan Valand och Kungliga Konsthögskolan 2006–09. Hon har en MFA 
från California College of the Arts (CCA) i San Francisco (2013). Dit-Cilinn belönades med Maria Bonnier Dahlins 
stipendium 2014, och slutförde nyligen en tvåårig studiovistelse vid Rijksakademie i Amsterdam (2015–2016). Hon 
hade sin första utställning, Carrier Waves, på Cecilia Hillström Gallery år 2014.  
 
Ohlsson/Dit-Cilinn har medverkat i en rad utställningar i USA och Europa, bland annat på Museo de la Ciudad, 
Querétaro, Mexico, Regina Rex, New York, Bonniers Konsthall, Stockholm (performance), For-Site Foundation, 
Nevada City, and Oliver Art Center, Oakland, Cinnamon, Rotterdam, och Canal 05 i Bryssel. 
 


