Drömvärldar Magi, fantasi och
drömmar ur
samlingen
23.3 2016 - 17.9 2017
Boka en visning! Telefon: 021 39 24 14 eller mail:konstmuseet@ vasteras.se
Du kan också komma med din grupp eller klass på besök på egen hand!
Vi har öppet: ti 10-17, ons 10-20, to 10-17, fre 10-17, lö-sö 12-16 Fri entré!
Vad är en drömvärld? Är det en plats där vi alla kan leva tillsammans i fred och frihet, oavsett ursprung, uppväxt eller kön?
Eller är det en plats vi fantiserar om? I konsthistorien hittar vi
många verk som handlar om att skapa en drömvärld - i bilder av
Edens lustgård och i förskönade landskap. Eller i bilder med ett
politiskt budskap, där konstnären vill ändra på världsordningen.
I slutet av 1800-talet ville symbolisterna lämna den realistiska konsten. De tog avstånd från att skildra samhällets sociala problem.
På ett djupare plan, ville de skapa en yttre och inre drömvärld, där
känslolivet spelade en stor roll. Symbolisterna representerades
framförallt av poeter.
Surrealisterna arbetade vidare med frågor kring känslolivet och
det undermedvetna. De utarbetade en metod för skapande där
spontana impulser helt fick styra uttrycket, utan censur från det
rationella tänkandet.

Surrealismen utvecklades senare till att bli en av de mest inspirerande konstriktningarna under 1900-talet där teman som andra
världar, drömmar, magi och fantasi än idag påverkar konstnärer
runtom i världen. I Drömvärldar visas konstverk från olika tider,
av välkända konstnärer verksamma idag men också av konstnärer
för länge sedan bortglömda.
Ta del av magi, fantasier, drömmar och alternativa verkligheter
i de konstverk du möter!

Bild: Högläsning av nedskrivna drömmar som besökare lämnat i
Drömvärldar. Anders Lerner, Kulturdirektör, Västerås Stad och Lina Ahtola,
Intendent för offentlig konst i gemensam läsning. Foto: Västerås konstmuseum

Natten:

Att drömma är ett sätt för hjärnan att gå igenom den vakna tidens
intryck. En förklaring kan vara att en nattdröm vill vara en dagdröm.
Fundera på det nästa gång du kommer ihåg en dröm, tolka den inte
bokstavligt, se den symboliskt. Är det någonting du vill säga till dig själv,
men inte lyckats formulera? För några kan natten vara ett andhål, en
frizon, där det finns plats att leva ut. För andra kan natten vara hotfull,
mörk och full av mardrömmar. I Goya´s grafiska svit Los Caprichos från
1799, händer de mest uppseendeväckande saker. ”När förnuftet sover,
skapas vidunder”, menade Goya. Budskapet i bilderna var då en indirekt
kritik mot det spanska samhället.
Jan Håfström arbetar under de första åren av 1970-talet med de
grundläggande elementen jord, luft, vatten. Douglas Feuk skriver om
målningen Fot, Vatten, i boken Måla sitt liv att Håfström återger
någonting som inte hör hemma i sinnevärlden utan kanske i myternas
värld. Målningen skulle kunna handla om en dröm om pånyttfödelse.
Vitnad och uråldrig omsluts foten av vattnet som i ett moderliv. Verket
Corpus, en diptyk från 1991, har formen av en upprättstående kista.
Fiktivt kan den rymma en kropp. Färgen har runnit längs med ytorna,
i tunna skikt, lager på lager över varandra. Som förfluten tid.
Verket talar även om en övergång från det jordiska livet till ett nytt,
okänt tillstånd någon annanstans - ytterligare en pånyttfödelse,
konstnärligt eller i drömmarnas värld.

Lena Cronqvist
Lena Cronqvists konstnärskap är en milstolpe i svensk konsthistoria.
Sedan debuten i mitten av 1960-talet har hon på ett naket och ärligt sätt
beskrivit ett inre liv. Hennes konst handlar om smärta, sorg, skuldkänslor, ilska och människans ohjälpliga ensamhet. Men den rymmer även
humor, medkänsla och självdistans. Lena Cronqvist gör de personliga
erfarenheterna allmängiltiga då hon skildrar det egna föräldraskapet,
relationen mellan barn och föräldrar och mellan mor och dotter. Hon
arbetar ofta i serier där samma motiv ofta upprepas men utvecklas på
olika sätt. Lena Cronqvist gjorde 1989 trettio stenlitografier med motiv ur August Strindbergs pjäs Ett drömspel. I utställningen visas några
av dem. Se bilden av Portvakterskan som virkar på sitt stjärntäcke i all
evighet, till gudadottern Agnes förvåning. I sitt förord till Ett Drömspel
skriver Strindberg:

”Författaren har i detta drömspel med anslutning
till sitt förra drömspel »Till Damaskus» sökt härma
drömmens osammanhängande men skenbart logiska
form. Allt kan ske, allt är möjligt och sannolikt. Tid
och rum existera icke; på en obetydlig verklighetsgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster;
en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. Personerna klyvas, fördubblas, dubbleras, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas.
Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens;
för det finns inga hemligheter, ingen inkonsekvens, inga
skrupler, ingen lag. Han dömer icke, frisäger icke, endast relaterar; och såsom drömmen mest är smärtsam,
mindre ofta glättig, går en ton av vemod, och medlidande med allt levande genom den vinglande berättelsen.
Sömnen, befriaren, uppträder ofta pinsam, men när plågan är som stramast, infinner sig uppvaknandet och försonar den lidande med verkligheten, som huru kvalfull
den än kan vara, dock i detta ögonblick är en njutning,
jämförd med den plågsamma drömmen.”

Surrealism:

Surrealismen uppstod inom en litterär rörelse i Frankrike under
1920-talet. De experimenterade med ett nytt uttryckssätt som kallas
automatisk skrift, eller automatik, vars syfte var att frigöra den
otyglade fantasi som finns i människans undermedvetna.
Sigmund Freuds psykologiska teorier och drömstudier samt de politiska
idéer Karl Marx författat inspirerade poeten och kritikern André Breton
att publicera manifestet Surrealism år 1924. Detta ses officiellt som
surrealismens födelse. Med hjälp av freudianska metoder för fri
association, att öppna upp sinnet för fria tankar, inte låta sig begränsas
av förnuft och samhälleliga normer, så skapades oväntade bilder och
poesi. Surrealism blev en internationell intellektuell och politisk rörelse.
De irrationella grunder surrealismen vilar på kan också härledas till
dadaismen som uppstod ett decennium tidigare.
Surrealistiska poeter ville först inte beblanda sig med bildkonstnärer,
eftersom de trodde att de långsamma processerna måleri, teckning och
skulptur inte gick ihop med ordets spontanitet och ohämmad uttryck.
Det öppna sinnet och de snabba ogenomtänkta tankekopplingarna var
det grundläggande - men ändå ville André Breton och hans anhängare
inte helt bortse från bildkonsten. De bildkonstnärer som först arbetade
med surrealistiska tekniker och bildspråk var bl.a Leonora Carrington,
Max Ernst, Dorothea Tanning, Leonor Fini, André Masson, Dora Maar,
Joan Miró, Toyen och Man Ray.
René Magritte blir en ledande figur i den visuella surrealistiska rörelsen
och målar erotiska objekt i drömlika omgivningar. Hans arbete visade på
en splittring mellan automatik som påbörjade den surrealistiska rörelsen
- och en ny form av illusionistisk surrealism. Konstnärer som Salvador
Dalí, Gala Éluard och Leonor Fini utvecklade det drömlika bildspråket
med deras egna erotiskt laddade, hallucinatoriska visioner.

Bild: Margareta Renberg, Figur med flygplan, olja på pannå, 1973

Den organiserade surrealistiska rörelsen i Europa upplöses när andra
världskriget startar. Breton, Fini, Dalí, Ernst, Masson och andra lämnade
Europa för New York. Rörelsen hittade förnyelse i USA. Dessa är några
av de mest kända konstnärerna inom Surrealismen, flertalet av deras
konstverk är idag synonymt med surrealism.
I Sverige kom Halmstadgruppen att bli de mest kända surrealisterna.
Men många konstnärer i vår samling har också inspirerats av surrealism. Surrealismens överraskande bildspråk, djupa symbolik, raffinerade
målningstekniker, och förakt för konventionen har influerat många av
dagens konstnärer – och fascinerar oss museibesökare än idag!

Symbolism:

Symbolism är en konstnärlig strömning som utvecklades på 1880-talet.
Symbolismen kan beskrivas som en radikal, internationell konstfilosofi
med fokus på konstskapandets djupare syften, på konstnärsrollen och ett
experimentellt förhållningssätt både till en yttre och inre värld.
Istället för dåtidens idéer om en stark tro på vetenskapen och skapa realistiska verklighetsåtergivningar inom konsten, ville symbolisterna ägna
sig åt det inre känslolivet och ta avstånd från samhället och samhällsproblemen. Dåtidens populära landskapsmåleri ersattes av äldre tiders
allegoriska måleri. Allegori är en berättelse eller bildframställning med
dolt budskap, en metafor. Med inspiration hämtad från det undermedvetna, mystik, minnen, drömmar, känslor och stämningar skapade symbolisterna fascinerande konstverk, poesi och musik.
I vår tid är symbolismen dagsaktuell genom det stora intresse som denna
konstriktning har inom populärkulturens science fiction och fantasy.
Symbolismen etablerades först i Frankrike inom litteraturen. En tidig
manifestation ägde rum 1886 då poeten Jean Moréas publicerade sitt
Symbolistiska manifest (Le Symbolisme). Jean Moréas och många andra
franska poeter och konstnärer tyckte att den synliga yttre ytliga
verkligheten skulle ersättas av en inre värld präglad av det
undermedvetna, drifter, känslor, fantasi, mystik och minnen.
Symbolismens konstnärer gav uttryck åt detta genom att låta sig inspireras av myter, sagor och legender. Men också genom att ägna sig åt fria
fantasier och experimentella lekar i sitt skapande och låta drömmarna få
fritt spelrum.

Magi:

En av konstens urfunktioner är magi. I denna funktion är konsten kanske lika gammal som människan själv. Kopplingen till magi har senare
övergått till religion. Konsten och religionen har alltid haft ett starkt
samband. Rent sekulär konst, där konsten företräder vad vi kallar ett
rationellt förhållningssätt, i motsats till de religiösa livsåskådningar som
anses vila på irrationell grund, är en avgränsad företeelse som endast
existerat under de senaste två hundra åren. Eftersom konst och
magi/religion har en sådan stark relation ligger det nära till hands att
försöka förklara konsten utifrån religiösa krafter.

Denna teori utgår från att det finns en övermänsklig, gudomlig kraft som
spelar in i människornas liv. Det är en essentialistisk teori att varje objekt
har vissa givna och ofrånkomliga väsen, i motsats till konstruktivismen,
som istället säger att allt är personligt och våra uppfattningar utformar
den verklighetsuppfattning som vi skapar utifrån egna erfarenheter och
referensramar.
Den essientialistiska teorin säger att konsten i sig har väsentliga
egenskaper som inte utgörs av överenskommelser mellan människor
utan som är eviga, utommänskliga. Enligt denna teori är den gudomliga
kraften konstens ursprung och konsten kommer till människorna i form
av inspiration. Människan skapar egentligen inte konsten utan är ett
språkrör. Konsten blir till i det inspirerade ögonblicket.

Konsten kan utföras av vem som helst. Kvalitet i vanlig mening är
ointressant, människors bedömning spelar ingen större roll i
sammanhanget. Konsten kan vara vad som helst, den kan till och med
vara osynlig eftersom den är en angelägenhet mellan människa och högre väsen. Konst kan alltså utgöras av vilken företeelse som helst.
Ett konstverk som förlorat sin koppling till den gudomliga kraft som
bidrog till dess skapande, är meningslöst. Varianter av denna teori att
konsten är magi finns runt om i hela världen. Kanske är den speciellt
spridd i utomeuropeiska kulturer där begreppet konst, så som det
uttrycks i den traditionella konstteorin från det vi kallar västerlandet,
inte har varit förankrat.
Men även i det som kallas västerlandet är tanken på inspiration och en
gudomlig kraft, levande. Förr liksom nu. En annan viktig aspekt vad
gäller magi är seendets magi. Synvillor och Tromp l´œil, en måleritradition som försöker göra det omöjligt för ögat att skilja mellan ett
målat och ett verkligt föremål. Men också fotografier och nutida
kompositioner där photoshop och bildredigering fått stor plats i konstproduktionen. Samtida tekniskt avancerade bilder, animeringar och
retuscherade rörliga bilder skapar magi.

Halmstadsgruppen:

Halmstadgruppen är en konstnärsgrupp som bestod av Sven Jonson,
Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner, Axel Olson, Erik Olson och
Esaias Thorén. De har sitt namn efter att de flesta konstnärerna hade
sina rötter i Halmstad. Halmstadgruppen är mest kända som de svenska
surrealisterna. Surrealismen var en konstform som influerades av bland
annat Sigmund Freuds psykoanalys. Halmstadgruppen deltog under
1930-talet i flertalet internationella surrealistutställningar tillsammans
med konstnärer som Salvador Dalí, Gala Éluard, Max Ernst och
Wilhelm Freddie.
Halmstadgruppens medlemmar var under 1920-talet kubister och
introducerade surrealismen i Sverige under 1930-talet. 1930 hade de sin
första gemensamma utställning i Göteborgs konsthall. 1935 deltog de i
utställningen Kubisme=Surrealism i Köpenhamn. Medlemmar av
gruppen ställde ut i bland annat London 1936 tillsammans med
tongivande surrealister som Salvador Dalí och André Breton.
Halmstadgruppens surrealism präglades starkt av det nordiska ljuset
och den halländska kuststräckan är ofta närvarande i motiven. En annan skillnad mot de internationella surrealisterna är att de hade en mer
tolerant syn på religiösa inslag i sin konst, vilket märks i flera av medlemmarnas verk. De var inte fullt så utlevande i sin surrealism som sina
internationella kollegor, deras drömvärldar var mer städade och arrangerade. Det fanns något medvetet och exakt kvar i deras framställningar,
kanske något från de abstrakta idéer de tidigt arbetat med. Gruppen
kan sägas ha bildats i samband med Hantverks-, konst- och industriutställningen i Halmstad 1929. Halmstadgruppen förblev oförändrad fram
till 1979, då Stellan Mörner avled.
Halmstadgruppen skapade en permanent utställningslokal på Mjellby
konstgård, numera Mjellby konstmuseum i Halmstad. Här finns en
omfattande samling av Halmstadgruppens verk. Västerås konstmuseums samling är ett resultat av de nationella kontakterna som
Halmstadgruppen hade.

Västerås konstmuseum - en plats
för barnens drömmar!
Magiska Drömträdgården finns på Västerås konstmuseum! Amanda
Larsson, pedagog och engagerad i barnrättsfrågor fick uppdrag av
Västerås konstmuseum att formge en interaktiv miljö för barn i
utställningen Drömvärldar - Magi, fantasi och drömmar ur
samlingen. Resultatet blev en Magisk Drömträdgård med en DRÖMHOLK där barn genom lek kan lämna sina drömmar i den stora magiska
DRÖM-DOMEN.
Amanda Larsson kombinerar barnens leklust med barnkonventionens
innehåll och ett stort socialt engagemang - vilket förhoppningsvis bygger
en bättre miljö för både barn och vuxna att leva tillsammans i.
I Magiska Drömträdgården är allt möjligt. Amanda Larsson beskriver
DRÖM-DOMEN såhär: ”Här har vi Magiska fågelholkar som barn
byggt som symboler för alla barns rätt att precis som

flyttfåglarna flyger från kyla för att överleva, så har barn som bor i krig
rätt att flyga till ett nytt hemland för att överleva. I DRÖM-HOLKEN
kan du skicka in din dröm i DRÖM-DOMEN. Där kan de som vill läsa
om din dröm och drömma vidare om den. Kanske förstå. Kanske överraskas. Kanske din dröm får någon annan att bestämma sig för att göra
något viktigt. Vi får se om vi kan förstå och kanske bestämma oss för att
göra något viktigt för att deras drömmar ska gå i uppfyllelse. Vi tror att
det blir så för i Magiska Drömträdgården är allt möjligt.”
Amanda Larssons arbete med att inkludera barn i den offentliga miljön
inspirerade oss till att skapa denna Magiska Drömträdgård på Västerås
konstmuseum. Amanda beskriver sitt arbete: ”Vad har magisk potential,
lekvärde och barnkonventionen med arkitektur att göra? Allt och inget
samtidigt. Allt och inget, därför att barns kärlek till stadsmiljön är oändlig men obesvarad. Med stort tålamod gör de sitt bästa för att hitta den
magiska potentialen till lek även i stadens mest fantasilösa miljöer.
Där vi vuxna ser ett trappräcke i stadens minimala mellanrum, ser de en
ovanligt smal rutschkana. Där vi ser en kedja som markerar en bilväg,
ser de en gunga med plats för både en liten och en stor. Allt och inget
samtidigt, för även om barn är oerhört tydliga med sitt krav på att få utvecklas genom en stimulerande närmiljö, är deras röster sällan kopplade
till nyskapande av miljöer. Barn är experter på sina erfarenheter av att
leva i de vuxnas värld. Barn är tydliga med att de vill ha roligt jämsides
och med sina föräldrar i vardagens mest monotona element. Detta snarare än att ha flera lekmoment på ett och samma ställe. Lekplatsens funktion som ventil är idag ovärderlig, då resten av stadens offentliga platser
och bostadshus i många fall saknar lekvärde. Intressant är också att lika
tråkigt som barnen har med de vuxna på busshållplatser, lika tråkigt har
de vuxna ofta i lekparkerna. De står i obekväma ställningar och försöker
krystat titta in i rutschkanorna men tappar snart intresset. Det är inte
byggt för att barn och vuxna ska kunna leka tillsammans.”
Vår förhoppning med den Magiska Drömträdgården på
Västerås konstmuseum är att vuxna och barn tillsammans kan fundera
på drömmar, och stanna upp en stund i vardagen för gemensam lek.
Amanda Larsson är grundare av Magiska Barnarkitekter och
Magiska Trädgården på Kvarnholmen i Nacka kommun.

Bilder från DRÖM DOMEN, DRÖM-HOLKEN, Den Magiska Drömträdgården och några av de flyktfågelholkar som barnen skapat i Konstlabbet.
Foto: Västerås konstmuseum

Workshop: Är du redo för en
surrealistisk resa?
Låna en drömresväska!
Din resa kommer att vara fylld med konstverk som vill chocka,
överraska och ibland göra oss osäkra. Med hjälp av din resväska
är du trygg. I den hittar du bilder och ledtrådar till utställningen
Drömvärldar. Med hjälp av dessa kan du upptäcka det dolda i
konstverken. Du kan också spela bildbingo!
På bildbingobrickan ser du nio stycken bilder på delar av
konstverken som finns i Drömvärldar. Kan du hitta vilka konstverk
du har på din bildbingobricka? Hittar du alla konstverk på
din bildbingobricka då är det dags att ropa BINGO!!

Bild: Drömresväskor som finns att låna i besöksservice på
Västerås konstmuseum. Ta med en väska och ge dig ut på din Drömresa!

Kort introduktion till
utställningen Drömvärldar
Vad är en Drömvärld? Är det en plats där vi alla kan leva tillsammans i fred och frihet, oavsett ursprung, uppväxt, kön eller färg?
Eller är det en plats som vi fantiserar om? Västerås konstmuseums
konstsamling består av många olika konstverk av konstnärer som
är aktiva- eller för länge sedan bortglömda. Denna utställning
blandar konstverk från många olika konstnärer och tidsepoker.
Den stora installationen ni möts av i utställningen är en Dröm-dome, där ni kan gå in i Dröm-fågelholken och delge din dröm. Vad
är din dröm? Fundera på om det är någon skillnad på drömmar
som handlar om behov och rättigheter, och drömmar som handlar
om begär. Välkommen in i drömmarnas värld!
Utställningen visar många konstverk som kan ses med hjälp av
följande teman: surrealism, symbolism, magi och tema natten.
Vad är surrealism?
Konstnärer älskar att måla, hitta på roliga saker och bygga grejer.
De kan måla av allt möjligt som finns runt omkring sig, som hus,
blommor eller djur. Men surrealister, det är konstnärer som inte
vill bara måla av hur det ser ut. Så att säga verkligheten. De vill
måla mer än verkligheten, som till exempel en dröm eller mardröm. Ingenting måste vara som vanligt för i en dröm kan allt hända. Tänk uppochner, bakochfram. Då tänker du som surrealister.
Verklighet + dröm = Surrealism

Utställningen visar många konstverk som kan ses med hjälp av
följande teman: surrealism, symbolism, magi och tema natten.
Vad är symbolism?
Konstnärer älskar också att känna saker! Olika känslor! Kärlek!
Sorg! Glädje! Rädsla! Symbolisterna vill tänka att det verkliga
finns inom oss- och i konsten kan allt det förstärkas! Inte vara sådär tråkigt vardagligt, utan extra mycket sol, regn, färg eller monster! Att använda saker som betyder någonting annat, exempelvis
ett skellett kan betyda döden och ett hjärta kan betyda kärlek.
Tänk på hur många symboler det finns i exempelvis dataspel och i
fantasy-berättelser! Det är symbolism!
Vad är magi?
Konstnärer älskar också att skapa magiska saker- saker som kanske glittrar eller lyser eller är helt fantastiska! Det kan också vara
så att konstverket blir så häftigt och inte alls vardagligt och har
ingen som helst funktion förutom att vara fint att se på – alltså helt
onödigt, som vissa kanske tycker. Vi tycker att om konstverket är
så häftigt att du tänker på andra saker än vad du vanligtvis gör- då
är det magi.

Vad är natten?
Natten är den tid då vi drömmer, vilar, hämtar kraft och kanske tar
tag i dagens händelser utan att vi vet om det. Drömmar är ett sätt
för oss att hantera den vakna tidens intryck, man kan säga att en
nattdröm vill vara en dagdröm. Fundera på det nästa gång du kommer ihåg en dröm- tolka den inte bokstavligt, se den symboliskt, är
det någonting du vill säga till dig själv? Natten kan också vara ett
andhål, en frizon där vi får plats att leva ut. Natten kan också vara
hotfull, mörk och full av mardrömmar. Många konstverk handlar
om natten.

Bild: I utställningen Drömvärldar finns en projektion där
besökarna är med och skapar bilden.
Välkommen till Västerås konstmuseum!
Västerås konstmuseum är en mötesplats för västeråsarna och för långväga besökare. Med konsten i centrum vill vi inspirera, utmana och väcka
din nyfikenhet. Västerås konstmuseum visar utställningar med
framförallt svensk och nordisk samtidskonst och med verk ur stadens
konstsamling.

Texter om några av
konstnärerna i utställningen
Berta Hansson föddes 1910 i Hammerdal i Jämtland. Hon växte
upp i ett troende hem. Hennes far var kyrkvärd och musiken och
livet i kyrkan blev en del av uppväxten. Modern var alltsedan Bertas födelse sjuk i tuberkulos och vistades långa tider på sanatoriet.
När Berta var sexton år dog hennes mamma. Saknaden efter
modern kom att bestå men innerligheten och allvaret hos mamman kom att leva kvar som en underström i hennes skapande.
Som sjuttonåring kom hon till Sigtuna Folkhögskola, där hon blev
uppmuntrad att välja teckningsläraryrket. Senare utbildade hon
sig vid folkskoleseminariet i Umeå, där hon tog examen 1934. I sitt
konstnärskap var det framför allt människor som Berta Hansson
skildrade. Där kom skolbarnen att bli en viktig motivgrupp.
Berta Hansson var i sin hållning och i sitt bildskapande tidigt
mycket sträng och krävande mot sig själv. Hon skrev: ”Ju mer jag
studerar mina motiv, ju allvarligare måste jag sträva efter några
få linjer och färger som känns meningsfulla, hellre för lite än för
mycket som princip, hellre torftighet än överflöd. Det andra kravet
är ett mänskligt psykologiskt innehåll.”
Efter några år lämnade Berta Hansson sin plats som lärare för att
ägna sig helt åt konsten. Förutom måleri och textil blev leran och
skulpterandet en ständig källa till glädje för Berta Hansson och
även inom detta område var barn och gamla främsta motivet.

Margareta Renberg konstnär och poet född i Luleå 1945.
Flyttade till Stockholm efter studentexamen 1964 och gick på
Konsthögskolan mellan åren 1968-73. Hon var en av våra mest särpräglade konstnärer. Sedan 1995 ledamot av Konstakademin. Med
det egensinniga diktverket ”En tatuerad dams memoarer” från
1974 vidgades kretsen av beundrare. Hon var en udda fågel i den
svenska konsten, opretentiös, med blick för en omgivande verklighets små absurditeter, formade till små berättelser.
Hon verkar ha haft ett öga riktat inåt och ett utåt, stod stadigt på
jorden men ändå en bit ovanför. Margareta målade med en slags
oförädlad självklarhet, hon hade något enkelt i själva sättet att
måla. Redan under studietiden på akademien arbetade hon på ett
originellt och självständig sätt. En bildvärld som var allt annat än
enkel men ändå självklar, trots att det är en udda värld känns den
märkvärdigt naturlig.
Där finns en vardaglighet trots de många absurda elementen. Luften i målningarna klarnade så småningom, som en smällkall dag
i februari inte långt från Luleå skärgård. Hon gjorde enastående
målningar och lika enastående poesi där på sin kobbe. Hon har
naturligtvis uttryckt saken mycket bättre själv i sin poesi.
”Vill jag alls bli sedd? Jag vet inte.Det vore kanske bra för affärerna,
men en distraktion i arbetet. Jag vill se något.Och när jag sett vill jag
gärna visa det för dig. Men vill jag själv bli sedd? Ibland tror jag att
människors längtan efter bekräftelse bara leder dem vilse. Jag tror
jag mår bättre av att älska än att bli älskad. Jag älskar mitt arbete.”
Text fritt efter Kjell Strandqvists minnesord.

I början av 1950-talet vistades Berta Hansson i ett och ett halvt år
i södra Afrika där hon mötte människor med en kultur som hon
aldrig kunde glömma. Det hon möter är på en gång exotiskt och
välbekant. Hon förundrar sig över en djupgående likhet i känsla
och stämning mellan hembygden i Sverige och det Afrika hon
fick uppleva. Men här finns även de sydafrikanska raslagarna och
särbehandlingen av den svarta befolkningen. I målningen Spel och
dans ser vi musiker och dansare som rör sig mot en rutmönstrad
bakgrund som de samtidigt är en del av. Målningen har tydliga
referenser till afrikansk folkkonst.
Ragnar von Holten, född 1934. I Sverige är Ragnar von Holten
mest känd som en erkänd museiman, verksam vid Nationalmuseum, Riksutställningar och som chef för det svenska kulturinstitutet
i Paris. Hans doktorsavhandling från 1965 handlar om symbolisten
Gustav Moreau och standardverket Surrealismen i svensk konst,
kom ut 1969.
Redan under studietiden i Lund på 1950-talet, kom han i kontakt
med den så kallade Lundaskolans poeter och med imaginisterna
i Malmö, särskilt Max Walter Svanberg. Som konstnär fick han
däremot ett större genombrott utomlands än i Sverige. Han deltog
aktivt på surrealistscenen i Paris och hade starka band till André
Bretons inre krets.

Han var med i surrealisternas stora internationella utställningar
under 1950- och 60-talen. Samtidigt umgicks han i Stockholm med
konstnärer som Erik Grate, Endre Nemes, Gösta Kriland, Öyvind
Fahlström och Thea Ekström. Han skrev böcker och artiklar om
flera av dem.
Ragnar von Holtens konstnärskap innehåller en mängd olika
tekniker som collage, frottage, objekt, assemblage, skulpturer och
målningar. En viktig del av konstverken är titlarna som ofta är poetiska, humoristiska eller ironiska. Ragnar von Holten ville både få
fram en chockverkan och en samhällskritik i mötet mellan teknik
och material. Han arbetade ofta med så kallade ”modifikationer”,
där ett ursprungligt original, till exempel en skolplansch, slumpmässigt gjordes om till en helt ny bild. Han ville få människan att
se på världen med nya ögon.

Bild: Ragnar von Holten (1934 - 2009) Fake! Blandteknik, 1980-tal
Vi finns på Karlsgatan 2 i Västerås
www.vasteraskonstmuseum.se
Kontakt: Information,butik, bokning av lokaler
Tfn: 021- 39 32 22

