
DIALOGER KRING DET FÖRDOLDA

REFLEXIONER KRING SKÅRUD OCH LARSSON

Solen, denna för alla människor fullt begripliga stjärna, når vi aldrig fram till. 

Ändå når den oss. Vi roterar kring vår axel och delar därmed dag från natt, som-

mar från vinter. Ljuset träffar oss i kraft av dess rena, klara medium. Ljuset är in-

formationslöst men outtömlig i sin uppgift. Denna oskuldsfulla ström av fotoner 

kan ge oss cancer eller förvandla sjöar till torra öknar. Samtidigt är den källan för 

allt liv och näring, även för det ljus som skänker hopp hos de varelser som förstår 

att tiden är utmätt. Solen, denna för alla människor fullt begripliga stjärna är all-

tid frånvarande, alltid dold bakom det ljus den sänder. Ändå prisar vi dess närvaro. 

Den skugga som tingen kastar över vår tillvaro, den skugga våra kroppar tecknar 

mot köksgolv eller grottväggar är bara skugga i kraft av ljuset.

Skymningen gör oss oroliga. Dunklet blir ett näringscentrum för hotfulla fantas-

ier, för det okända, fördolda. Små ting kan plötsligt kasta enorma skuggor. Mörk-

ret gömmer världen, upplöser konturer, får tingen att ändra former. Här råder en 

ovisshet, något obestämbart som gör oss osäkra, även på det mest rationella. Värl-

den är för oss så uppenbar att vi har slutat att reflektera kring dess grundläggande 

gåtfullhet, att den egentligen inte finns utan bara existerar som en gräns mellan 

mitt inre och yttre. Ingen av de stora frågorna är heller lösta: Vad är det mänskli-

ga? Är livet blott montaget av mina minnen? Vad kommer efter oss? Människans 

yttersta gränser är henne lika fjärran som solen, extremt avlägsna flyktpunkter 

som försvinner mot det fördoldas horisonter. På engelska talar man om »deep 

time« respektive »deep future«, å ena sidan den djuphistoriska frågan varifrån vi 

kommer, å andra sidan den framåtriktade prognosen om biologiska ändstationer 

och endogena processer som suddar ut våra städer. Allt är naturligtvis spekulatio-

ner för att livnära våra föreställningar, behovet av att till varje pris visualisera vårt 

slut (eller begynnelse) för att därmed motivera vårt herravälde.

Rörelsen framåt eller bakåt är därmed riktningar utan skillnad, från ljus till mör-

ker eller från mörker till ljus oväsentlig. Christina Skåruds och Magnus Larssons 

gemensamma verk De Passiva (2014) gör denna rörelse oändlig, men inte i en 

framåtdrivande rörelse av det tillkommande utan som en evig omtagning, liksom 

en Robinson som går varv efter varv runt sin ö i all oändlighet. Han snavar över 

snäckor, solen bränner över hans rygg. Det lilla rum han befinner sig i blir alltmer 

ofantligt för varje steg han tar. Det är inte bara klockan som går och går utan att 

komma fram till dörren. Det är också människan.



Detta är ett faktum som vi inte är kapabla att möta med blicken, liksom Robin-

son måste glömma sig själv för att fortsätta att jaga i sina egna fotspår. Skåruds 

och Larssons konstnärskap förenas i det att de inte omedelbart ställer frågor. Båda 

kretsar kring gåtan, fast på olika sätt. Kanske ska man värja sig för ordet »gåta«, 

som på något sätt trivialiserats i sin betydelse som antingen en underhållande tan-

kenöt eller å andra sidan »mysterium« med religiös klangbotten. Mona Lisas leen-

de må uppfattas som gåtfullt, men det är en retorisk form som bildkonsten kan 

allt för väl. I Skåruds måleri uppstår denna gåtfullhet istället i konflikten mellan 

motiv och motivering. Liksom man ibland stöter på fotografier som egentligen 

aldrig skulle blivit tagna: en bild på skuggbildningar över en kökslucka, ett beru-

sat försök att föreviga ett rutigt golv, ett tak eller en tom busshållplats. Bilderna 

tycks inte lämna någonting utöver sitt eget radikala faktum att vara ett perspektiv. 

Motivet må vara trivialt i sig, en serie lysrör, men motiveringen gör sig kännbar i 

sin frånvaro. Det är nu som bilden börjar verka. Betraktaren söker förgäves efter 

en kontext och i denna strävan blir det avbildade allt mer ömtåligt. Olika tänkba-

ra berättelser rullar igång där det som är det mest uppenbara i bilden samtidigt är 

det dolda. Bilderna blir i denna mening djupt existentiella – jag kan vara den jag 

är utan att veta vem jag är. Det utelämnade är utlämnandet.

Ironiskt nog är det fördolda i själva verket något som i sig blivit allt mer un-

dangömt i dagens samhälle. Idag är det fördolda i genuin mening något sällsynt. 

Överallt härskar ett slags offentlighetstvång: i sociala medier som Facebook och 

Instagram, det outtröttliga flödet av »debatter«, skrikiga, utlämnande mobilsam-

tal i kollektivtrafiken, dokusåpor, kändiskulter, etc. Övervakningskameror följer 

våra steg utifrån alla tänkbara vinklar, våra varor och inköp scannas och listas i 

ett släptåg som leder till ditt personnummer, passerkort och elektroniska nycklar 

punktmarkerar dina vistelser i digitala flödesscheman, GPS och Google Earth 

har ställt människan i en utomjordslig blickvinkel. Men det fördolda är inte bara 

det som fördrivits från offentlighetens arena i förlusten av det privata utan också 

den »gåtans lösning« mot vilken vetenskap och teknologi närmar sig triumfartat 

i sin kartläggning av genbanker och enzymer, av livets ursprung och universums 

storlek.

Dessa är frågor som i hög grad framträder i samtidskonsten idag. Vi vill ställa vår 

mening i sådant starkt ljus att till slut också vår skugga elimineras. Men i samma 

stund allt görs synligt blir vi paradoxalt nog osynliga. I Larssons biologiska hal-

lucinationer finns ingen uppenbar teknologikritik eller för den delen övertydliga 

posthumana önskedrömmar; hos Skårud finns inte övervakningskamerans snaps-

hots eller Instagram-estetikens förtinglighetsmani. Istället arbetar de båda med en 



specifik form av frånvaro som ofta genererar en känslomässig ambivalens där två 

ytterligheter möts: melankolin och humorn. I Larssons måleri och numera anima-

tioner är det inte långt ifrån att man fascinerande ler åt dessa organiska krumelu-

rer eller amorfa gestalter. Men ju längre man betraktar dem, ju mer antropocent-

riskt blir perspektivet och det humoristiska tonar ut i en ödslighet och en påtaglig 

känsla av skörhet. Virgin (2014), en draperad figur, ett väsen, som i sitt finurliga 

uppträdande framstår som ofarligt och lekfullt skiftar med tiden till »the ghost in 

the machine«, fast fängslad snarare än skyddad. Också i de mindre antropomorfa, 

märkliga non-figurativa figurerna i Larssons verk genomstrålar denna egensinniga 

paradox av gravallvarlig naivism. Hand Unwinds (2014) kan lika mycket vara 

den avhuggna versionen av guds hand i Michelangelos berömda målning Adams 

skapelse (1511) som Terry Gilliams omnipotenta näve i Monty Python.

Skåruds Lamppetaren (2014), barnet som nyfiket greppar efter ljusets källa, visar 

ett motiv som på ett eller annat sätt finns i alla småbarnföräldrars fotoarkiv. I all 

sin banalitet fyller det oss med värme. Men den skugga som barnet kastar strax 

till höger i bildrummet säger något annat: ett rop på hjälp? Hör vi den bekanta 

frasen »stay-away-from-the-light« från filmen Poltergeist? Skuggfigurens gest har 

också tydlig anknytning till den mänskliga streckfigur som över allt finns avbildad 

i grottkonst och hällristningar. Därmed sammanstrålar inte blott ett kolossalt tids-

rum mellan vår egen ursprunglighet och det moderna lägenhetsbarnets upptäcka-

river, utan också ljuset och skuggans dialektik: de kan inte separeras från varandra 

men ändå är de varandras motsatser. Lampan är också barnets steg in i en värld. 

Den ger ljus men drar till sig uppmärksamhet – titta! – med barnets finger pe-

kande i ögats riktning – lampa lampa lampa – det ord som näst efter »mamma« är 

det första att komma ur barnets mun. Förnuftet vaknar av ljus, liksom vi rycks ur 

drömmen av morgonljuset. Skulpturen Upplysaren (2014) är därmed en pendang 

som förenar dessa perspektiv i en enda sammanhängande, bedrägligt humoristisk 

form. Barnet har inte vuxit upp utan bokstavligen vuxit ihop med lampan. Det är 

också en lek med idén om den bildade människan som en »upplyst figur«, rationa-

liteten i en naket barnslig form. Överallt i Skåruds måleri finns ljuset med som en 

ingrediens laddad med olika värden – utan att egentligen vara det huvudsakliga 

motivet: det institutionella skenet i lysrörens korridorer som gör det omöjligt att 

avgöra om det är dag eller natt, bilens strålkastare i Vägs ände (2014) som döljer 

framtiden i kortsiktigt ledljus, eller det dimgrå förortsljuset i Ringduvegatan 

(2013) som jag av egen erfarenhet vet är lika grått även under en varm sommar-

dag. Stabila former av ljus som gör det som upplyses instabilt.



Dialoger kring det fördolda är slutligen ett experiment som gör detta möte till 

något utöver det vanliga. Vid sidan av det gemensamma verket De passiva är 

Skåruds och Larssons verk skapade på egen hand. Det handlar alltså inte om en 

konstnärsduo som kompletterar varandra i gemensamt utförda idéer. De har sam-

ma barndomsstad, Västerås, och har känt varandra länge, samtidigt som de utan 

konkret påverkan har utvecklat sina egna unika uttryck. Men trots detta finns det 

omisskännliga närheter, ett samspel som är mycket svårt att definiera. Vad skulle 

detta kunna vara, mellan ett Skårudskt skuggkök och en Larssonsk science fiction 

dimension? I en text kan de nog inte framstå som något annat än oerhört olika, 

men sida vid sida i konsthallen i uppenbart samtal med varandra. Källan till den-

na kontakt kan mycket väl vara förborgad, uppsplittrad i komplexa nivåer, vilket 

gör dialogerna kring det fördolda till Skårud och Larssons dialog om den fördolda 

föreningspunkten, den koppling som inget ljus kan överskugga.
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