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Konstrecensioner

En befriande bukett �ärgsprakande konst
PUBLICERAD 2021-02-24

Amanda Hellsten, ”My life is like a VVS”. Foto: Arne Widman

”Like Literally” heter den andra grupputställningen
på Konstnärshusets nya annex i Stora Mossen. Det är
figurativt måleri med stor variation och råbarkad
energi, tycker Magnus Bons.

Det borde spreta betydligt mer än det faktiskt gör i utställningen
”Like Literally”, den andra i Konstnärshusets nya annex
Eldhunden i Stora Mossen. Konstverken i de två långt ifrån
finputsade rummen slår ut i en färgsprakande bukett av
olikartade och individuellt särpräglade uttryck. Avsiktligt
närmare ogräs än rosor. Tilltalet är direkt och just bokstavligt,
det du ser är det du får. Konsten här bryr sig inte om någon
teoretisk överbyggnad. Den kör på bara, vilket är befriande.

Grupputställning

”Like Literally”

Eldhunden, Stora Mossen. Visas t o m 13/3
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Övervägande delen av det tjugotalet verk som visas utstrålar en
råbarkad energi med olika laddning, men i överbryggande
tonlägen som håller utställningen samman. Intrycket hamnar
någonstans mellan mässbås och elevutställning, kanske inte så
märkligt eftersom flertalet av de medverkande konstnärerna just
avslutat sina studier eller fortfarande går på konsthögskolor.

Här finns lite av varje, och möjligen något för alla. I en mixad
hängning presenteras allt från Amanda Hellstens punkiga
naivism och William Reeds explosiva måleriska tablåer, till Edith
Hammars tecknade queera hjältefigurer och Richard Krantz
underfundigt postmoderna objektkonst. Och inskjutna som
kommentarer till lokalens oregelbundna arkitektur sitter Chun
Lee Wang Gurts stramt precisa pannåer i hörnor eller bredvid
element. Hennes trappa målad i seriestil, där ett par kartonger
bildar ett utblickande ansikte, befinner sig i ett intressant
mellanrum med både abstrakta och föreställande inslag.

Figuration framstår som ett gemensamt intresse för
konstnärerna, skildrat med stor variation av kroppar och
gestalter. Ett exempel är Richard Krantz approprierade foto av
Clint Eastwood, som genom ett hål i huvudet sprider vattenånga
från en lufttorkare. En obetalbar och stillsamt absurd
kortslutning.

Annars är det Amanda Hellstens serie med relativt små
målningar som för mig är den stora behållningen. Hon ger sina
vardagliga porträtt en förhöjd uppmärksamhet genom små
detaljer som bryter tristessen. Luddiga soffkuddar blir
vibrerande färgfält, grenar utanför fönstret ett ornamentalt
mönster. Tillägg som glimrar av målarlust.
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Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

Bild 1 av 2  Richard Krantz, ”A work with no name”.
Foto: Arne Widman
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