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Om den ena försöker fånga himlen i en tratt, låter den andra ljuset sippra
genom duken. Om den ena mäter rummet med hjälp av en lång mätsticka
i brons samtidigt som han låter den lilla gråsparven betrakta världen
sittande på en ljusockra sandsten hämtad från det avlägsna Iran, då vänder
den andra bilden mot väggen och låter måleriet med själva dess materiella
betingelser framträda beslöjat men samtidigt avslöjat bakom den
transparenta silduken, bakom slöjan, bakom dess atmosfärisk skimmer.
Och bägge framhärdar i att undersöka det som skulle kunna beskrivas
som mellanzonen mellan den rena materialiteten och den i rummet
flimrande immaterialieten.

För Jakob Solgren gäller det att i första hand utforska förhållandet mellan det
vardagliga föremålet, den målade ytan och det omgivande rummet. I
förlängningen ges ett sätt att både konceptuellt och emotionellt försöka pejla –
och därmed hantera – det självbiografiska förhållandet till det egna arvet i den
iranska eller persiska kulturen, därav till exempel många av de till synes
kryptiska titlarna och konfigurationerna, av vilka ”åskan” är en uppenbar
allusion på den zoroastriska skapelsemyten enligt vilken det var Ahura Mazda,
huvudguden jämte Ahriman, som fäste åskan och blixten vid molnen samtidigt
som han fick månen att växa och krympa och placerade stjärnorna på
himlavalvet.
För Disa Rytt utgör i sin tur måleriet som både målad yta och konkret
objekt i rummet den viktigaste drivkraften. Själv har hon också sagt att hon
undersöker hur måleriet aktiverar och aktiveras av det fysiska rummet genom
att både betona och utvidga måleriets premisser. Hon strävar efter ett konkret
synliggörande av måleriets olika material i egenskap av att vara ingenting annat
än just måleriets olika material utan symboliska övertoner – för att sedan med
precisa medel föra dem in mot det vändkors där de länkas samman i en specifik
bildmässighet. Här – just i vändkorset – aktiveras förhållandet mellan yta och
bakgrund, mellan måleri och objekt, mellan objekt och installation, mellan yta
och kropp, mellan materialets rena handgriplighet och luftens skira
genomskinlighet.
Två konstnärer, två konstnärskap – olika förutsättningar, olika utgångspunkter,
men ändå så nära besläktade i en gemensam strävan efter att gestalta
samtidskonstens mest fundamentala betingelser: relationen mellan materialet,
tinget, ytan och rummet som bärare av den konstnärliga utsagan. Det handlar –
kort sagt – om det som verket vill säga antingen det rör sig om en tratt i hamrad
koppar eller en målning på en halvt genomskinlig polyesterduk spänd över
ramen, ställd i rummet, naglad mot väggen: beslöjad intimitet, förtrolighet,
ömhet, närhet: – Jag finns där jag är – Rör vid mig nu.
Tom Sandqvist

Disa Rytt:

Notes on Intimacy
För mig innebär arbetet med målningarna ett omsorgsfullt mätande och precist
tejpande. Det rör sig om millimetrar, skarpa kanters precision. Otaliga lager av färg
och slipningar varvar varandra för att slutligen försegla ytan. Det börjar med ett ganska
grovt handhavande av ett mycket skört material: duken är så tunn att den spricker om
den spänns för hårt över ramen, ritchar sönder som en strumpbyxa.
Jag spänner den hård som ett trumskinn.
Därpå appliceras de första lagren täckande gesso med kniv, jag lägger lager
på lager och slipar ytan slät. Medan denna första beröring är kraftfull och direkt,
påminner den sista om en smekning. Inneslutna i de opaka färgskikten finns fjäderlätta
penseldrag som sandpappret slipat ner.
På den ena sidan av den tunna duken har färgen trängt igenom och lämnat
en direkt återspegling av min penselföring. Den sidan vänder jag in mot väggen, vänder
in mot målningen själv. Att låta handens rörelser förbli synliga vore för naket, den
målade gesten för intim att visas upp. På dukens andra sida försluter två opakt målade
former ytan. De förhåller sig till varandra, är identiska, men omvända. Passar ihop,
men går inte samman. Genom att repetera dem undersöker jag hur skillnad uppstår ur
likhet och den svarta dukens omålade partier får påminna om färgskiktet som en yta
lagd på en annan. Formerna har dragits in en bit från kanten för att betona
ambivalensen mellan måleriet sett som en händelse på dukens plan- och dess strävan
efter att sträcka sig vidare ut på väggen och samverka med omgivande rumslighet.
Samtidigt iscensätter de målade formerna iakttagelser av en relationell
dynamik, av hur nära vi går och ändå håller avstånd. Medan måleriets konkreta
göromål förkroppsligar intimiteten som sådan, manifesterar duken tvetydigheten i att
det som synliggörs bäst förstås utifrån vad som hålls dolt.

Under arbetet plockar jag ner verket i dess beståndsdelar och iakttar dem
var och en för sig medan de förs samman: spännram, duk, färgskikt, ljus, rum och
blick.
Nyfikenheten är trots allt denna: hur uppstår det som blir mer än summan
av delarna?
Kanske sker det just i dragläget mellan att gå samman och isär, i det skarpa
mötet mellan den transparenta duken och de ytor som täcks för, i utrymmet mellan
vad som sägs och vad som känns. För mig skapas det inte i bild, utan snarare genom
närvaron av denna måleriets process i rummet.
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