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Bilderna i denna mapp kretsar kring problematiseringen av kamerabilden som återgivare av sanningen
och verklighetsuppfattning i förhållande till måleri. Fokusen ligger alltså på denna problematisering, en
sorts omdefinition, eller glidning i begreppet trompe l'œil, lura ögat måleriet, men bör även ses som en
tankegång kring verklighetsuppfattningen och konstruktionen av denna utanför konstens ramverk.
Eventuella estetiska kvalitéer ser jag endast som biprodukter. Vissa av bilderna är svåra att se som något
annat än målningar, andra belyser spänningen mellan måleri och fotografi medans somliga tydligt påvisar
tekniken. Jag anser det här nödvändigt att även kort redogöra för tekniken och bildernas tillkomst; först
har ett antal föremål arrangerats i ett stilleben för att sedan täckas med akrylfärg. Naturliga skuggor, ljus
och mörker samt fysiska volymer har sedan fyllts i och förstärkts. Stillebenet har sedan fotograferats med
digitalkamera. Endast genom kameralinsen, från ett specifikt perspektiv, blir illusionen av illusion
övertygande, förflyttas perspektivet blir dess byggstenar synliga och illusionen raseras.
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Ordo Vulpes Vulpes är en organisation som aktivt arbetar för bland annat ett rikare konst- och kulturliv. 
Organisationen består av en inre verksam krets och en yttre stödförening. med viss insyn i den
inre kretsen.  Att gå med i stödförmedlingen göres enkelt genom att kontakta organisationens
kontaktperson. Stödmedlemmar har även viss tillgång till exklusiva dokument och artefakter och
får löpande information från den inre kretsen. Medlemskapet gäller tills vidare och fodrar ej några
förpliktelser gentemot föreningen. Medlemmen kan närsomhelst skriftligen avsäga sig sitt medlemskap.
Stödföreningen för Ordo Vulpes Vulpes ledord är ”Visdom List och Känsla”. Dessa tre ord bör ledsaga
medlemmen när denne agerar i eller fungerar som representant för föreningens intressen. Ordo Vulpes
Vulpes eller dess stödförening kan ej ställas ansvarig för enskilda medlemmars handlande.

ordovulpesvulpes@mattiasfrisk.com 



Flaska, kopp och lökar, papper, flaska, lökar, fat, kopp, akryl, fotografi, 2008



Flaska, kopp och lökar, papper, flaska, lökar, fat, kopp, akryl, fotografi, 2008

Fotografi, flaska, kopp och lökar, papper, flaska, lökar, fat, kopp, akryl, fotografi, 2008



Blå koppar, kopp, papper, akryl, fotografi, 2008

Stilleben, Glas, skål, morot, diskbänk, akryl, fotografi, 2008



Tuborg grön, svart och vit, ölburk, papper, akryl, fotografi, 2010



Två Tuborg grön tack,  ölburkar, papper, akryl, fotografi, 2010

Stilleben 2010,  päron apelsin, ölburk, papper, akryl, fotografi, 2010



Stilleben 2010,  päron apelsin, ölburk, papper, akryl, fotografi, 2010

Stilleben,  tyg, ölburk, glas, flaska, såg, akryl, fotografi, ca 2007
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