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Brist på mångfald – ett mått på människans enfald. 
Den ekologiska väven behöver sina trådar 

för att vara stark nog att bära oss.

Se långt – vi vill vara med!

De senaste fyrtio åren har de vilda djuren decimerats med hälften.
Möt blicken hos dem som ännu vandrar, flyger, simmar.

En förlorad art är förlorad för alltid.

Olja, 23 x 32 cm. Olja 21 x 27 cm.



Olja, 23 x 32 cm.Olja 23 x 32 cm.

Kalla in gråterskor!
Varje dag utrotas växter och djur.
Tusen gånger för hög 
är nu artdöden.
Det som drabbar flora och fauna hotar till sist 
slå tillbaka på oss själva.

Kalla in dem som bygger 
den ark som kan föra oss alla
torrskodda till framtiden:
Forskare, framsynta företagare
och alla små människor som väljer 
att göra stor skillnad.



I litteratur och film möts vi ofta av dystopier. Min installation ”Se framåt” handlar 
istället om förhoppningar och har ett interaktivt moment där betraktaren får vika en 
papperssvala med sin egen vision om morgondagen. 

Papperssvalorna hängs upp i taket och svävar mellan två stora landskapsmålningar 
i lokalen. I den ena bilden kastar människor, i den andra målningen – daterad 100 år 
fram i tiden – fångas aspirationerna upp.      

Se framåt, olja, 125 x 175 cm.



Vi ser långt
Idag görs nya landvinningar 

som kommer att förändra vårt sätt att leva. 
Möt i utställningen blicken 

hos nytänkande forskare och företagare 
inom energi, trasport, mat, ett renare hav...

Frances Sprei, forskarassistent inom energi och miljö, Chalmers, belönad med pris för 
”värdefulla insatser för en hållbar utveckling”, försöker ge världen de svar den behö-
ver för att kunna ställa om till ett miljövänligt resande. www.chalmers.se/sv/personal/
Sidor/frances-natasha-sprei.aspx. Olja, 15 x 29 cm.

Odd Klofsten, VD Boatwasher Sweden AB. ”Med borsttvätt istället för bottenfärg blir 
havet giftfriare och båtlivet bekvämare”. www.boatwasher.se. Olja, 15 x 29 cm.

Sofie Allert VD Swedish Algae Factory. ”Med våra alger ökar vi effektiviteten på solpa-
neler, renar vatten och skapar samhällsnyttig biomassa.” www. swedishalgaefactory.
com. Olja, 15 x 29 cm.



Vårt hav? Olja, 129 x 91 cm.                                                                                Upptrappad utveckling. Olja, 115 x 88 cm.



Anna Toresdotter 
Anna har varit verksam konstnär sedan 80-talet och medverkat med sin konst 
i TV ett flertal gånger. Hon har gjort offentliga gestaltningar, publicerat böcker 
med sin konst  och haft ett hundratal separatutställningar i Sverige och andra 
länder.  I sina utställningar förenar hon gärna olika uttryck som måleri och 
bildspel med egen musik. Ateljé och bostad i Åkersberga.

”Anna Toresdotters oljemåleri är poetiska skildringar där ljuset talar, alltid 
med en skarpögd och detaljrik realism, innehållsligt ofta med ett engage-
mang i miljö och existentiella frågor.” 
Börje Ekström, f d museilektor, Norrbottens museum

”I mötet med skapandets gåta blir hennes måleri lyhört och ärligt. 
Anna Toresdotter undersöker aktivt sin egen tid.”
Rickardo Donoso, konstnärlig ledare, Edsvik Konsthall

www.annatoresdotter.se       
info@annatoresdotter.se

Konsthall i miniatyr
I en fiktiv konsthall gestaltas större idéer i litet format. Bland annat 
miniatyrserien ”För att orientera mig hem när jag gått vilse, måste 
jag först förstå var jag är”. En serie i olja om de planetära gränserna 
för en hållbar framtid. 



I utställningen ”Se långt” visar jag 
måleri om människan och miljön.

I serien ”Se långt - vi vill vara med” 
möter betraktaren blicken på arter 
som kämpar, arter som snart 
kanske inte längre finns. 

Jag vill med denna utställning 
belysa människans påverkan på 
ekosystemet och jag vill lyfta fram 
möjligheter. Du möter blicken 
hos de som ser långt, pionjärer, 
forskare och framsynta företagare 
som har hållbara lösningar för ett 
framtida samhälle, presenterade 
i serien ”Vi ser långt”. 

Publiken får också delta i utställ-
ningen genom att skriva ner sina 
förhoppningar för ett framtida 
samhälle. Dessa bildar pappers-
svalor som hänger i taket mellan 
två stora målningar. 

I en miniatyrkonsthall fortsätter 
sedan utställningen i miniformat 
där vi även ser Donald Trump 
möta måleri om ekosystemet…

Välkommen att se långt!
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Elden, odlingen - makten att döma. Oja och blyerts.Detalj.
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