TILL HJÄRTAT GÅENDE

Tänker vidare - finns det ett steg inom målningens rum till mitt hjärtats rum?
Theresa av Avila avbildar människan som en borg. Dolda dörrar som upptäcks och
öppnar till nya rum.
Serien Icône tangerar Erik Jeors tro som lutar sig lite mot Theresa. Kontemplation
skapar naturliga avbrott i skapandet, saktar ner och möjliggör nästa fas. Handling och
kontemplation – en rytm – medger att varje konstverk kan växa fram i en noggrant
övervägd rörelse som inte kan kartläggas på förhand. Målningen som en vän.
Konstverkens tillgänglighet är en medveten strävan. Detta ligger mindre i den teoretiska
förståelsen eller gestaltningen än det intuitiva och känslomässiga berörandet.
Målningen som vän och ledsagare snarare än uppfostrare. Eriks arbeten inkluderar
detaljer som kan ”resa” och har ”friktionslösa” aspekter. Bilderna är delar i en imaginär
värld som kan analyseras, men inte bara.
Vad är konstverkens budskap eller meddelande? Ett kärleksbrev, ett ömhetsbevis?
Erik målade ett brev till sin far. En akvarell på papper (Brev till far, 2009). Ett sätt att
postumt umgås med Hans som inte är i livet längre. Det paradoxala i att komma
närmare en person genom att dra sig undan till skapandet. Koncentrationen i skapandet
kräver avhållsamhet och från denna kan man hedra det man inte längre kan nå på annat
sätt. Minnet som inkarneras i varje penseldrag.
Att leva vid gränsen. Mellan det materiella och det andliga. Men de kan inte separeras,
de är närvarande i varandra.
Av en målning inspirerad eller befruktad av tron, finns alltid en synlig aspekt. Den
kanske vill söka sitt ursprung och sin källa i det förkroppsligade.
Ikonen beskådar den beskådande. En målning som är inspirerad av tro erbjuder en
kontaktyta med det oändliga. För ikonen är det betydelsefulla bortom vad vi har i vår
blick, inom ett synfält som begränsas av fysikaliska och fysiologiska lagar. Men ikonen
är bön och vill föra oss vidare. Denna vilja föder en reaktion hos den som lockar.

Trons fullständighet. Ikonen ser oss. Ikonen är ett medium som påminner oss om
det heliga. Det heliga som finns i våra händer, framför våra ögon och i våra
kroppar.
Elvire Soyez och Per Samuelsson, Stockholm 13 september 2018
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