
# 1. ma LANGUE mon MONDE     

    2019 Temperamålning 
    krederad kompositpannå 45 x 74 cm med ram

# 2. Vad som är och det som synes vara    

    2019 Temperamålning 
    krederad kompositpannå 45 x 74 cm med ram

# 3. Skärningspunkt        
# 4. Carrefour - bildibild ibid. 

    2019 Temperamålning 
    krederad, aluminium 25 x 15 cm med ram

# 5. sine materia, seuls les signes de Lárt sont intangibles  

    2019 Temperamålning 
    krederad kompositpannå 45 x 74 cm med ram

# 6. Carrefour, rulltrappa ner      

    2019Temperamålning 
    krederad kompositpannå 45 x 74 cm med ram

# 7. Rulltrappa ner, bildibild      

    2017Temperamålning 
    krederad kompositpannå 45 x 74 cm med ram

# 8. Rulltrappa upp, t-centralen     

    1982 Temperamålning 
    krederad kompositpannå 22 x 30 cm med ram

# 9. Endast konstens tecken är immateriella, sine materia 

    2017 Temperamålning 
    krederad kompositpannå 35 x 24 cm med ram

# 10. Rulltrappa upp, varuhus     

    2019 Temperamålning 
    krederad kompositpannå  45 x 74 cm med ram



# 11. La societe du spectacle     

    2019 Temperamålning 
    krederad kompositpannå 45 x 74 cm med ram

# 12. Språket använder oss för att formulera sig  

    2019 Temperamålning 
    krederad kompositpannå 45 x 74 cm med ram

# 13. La Langage nous utilise pour se faire Formuler  

    2019 Temperamålning 
    krederad kompositpannå 75 x 45 cm med ram

# 14. Rulltrappa upp, bildibild     

    2019 Temperamålning 
    krederad kompositpannå 75 x 45 cm med ram

# 15. Gränserna för Språket, mitt språk…    
   är de i Världen, min värld…   
   
    2019 Temperamålning 
    krederad kompositpannå 75 x 45 cm med ram

# 16. It is within and without You…    
´

    2017 Blästrat glas, målat, speglat och förgyllt 
    krederad kompositpannå 25 x 18 cm med ram

# 17. Carrefour Meteropol e     

    Video 5´30, 2006-19
    Text Gilles Deleuze: Proust et les signes - 
    Proust och tecknen
        http://www.canderswallen.se/caw/caw073/index.htm  

# 18. Sans issue, elevated highway Shanghai    

    2019 Temperamålning 
    krederad kompositpannå 75 x 45 cm med ram

          
          
          
 http://www.canderswallen.se


