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Dagens Epstein.

Hur kan någon Parkera
här?
Lars Epstein om stans sämsta
p-plats.Sid17
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Skotan

Fåhre elerrerbehöriga
tiltgpilrasietihöst
Andelen behöriga niondeklassare i Stockholm har sjunkit från 89,3

procent till 86 procent på åtta år. "Det är elever från fattþ områden

i ytterstaden, som tar stryk", säger oppositionsborgarrådet Roger Mogert

(S). Lista: Sågickdeti din skola' sid14-15

opinionsundersökning

r Mifiopartiet har en histona

: av hogtflygande Prognoser
: som sedan inte omsatts i

: praktil(en

Viktor Barth-Kron om ny vä[jarundersökning, bestäl'td av

Mitjöpartiet, som visar på maktskifte i Stadshuset. Sid 16
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"Suecla contempotat€"
'Magnus Wallin: Gravtty"
Kåtmar l(onstmusÞum. V¡sas t o m tg¡O
respektlve 2418.

OF!äktarnas öronbedävande dån
är det första som slår emot en inn-
anför dörrarna till lQlmar konst-
museums tatn¡åning. Peter Johans-
sons skulpnrgrupp "F\¡ll fräs' stäl-
ler sigsJåill&Iart-lcentrum avutsiäIl-
ningen'Suecia contemporart" :. en
vtildig timmerbröt av svenska flag-
gor som ligger med stånger och fun-
dament Íntrasslade i varandra, hys-
teriskt fladdrande. Starka vindar
bläser genom srrcrþe tycks det, al-lt

faller ihop. Och hnans sùotra smat
ter ter sþ alltmen despoat.

TTe hundra år har gått sedan det
wenska stormaktsväldets under-
gång. Tre hundra år när Sveriges
fornstora minnen undan för undan
har naggats i kanten av den poli-
tiska verkligheten. Vad blir kvar nlir
globalisering och nyliberalism har
tagit sitt? [rte ens ar¡ nittonhund-
ratelets moraliska stormaktstid
återstår i dag mer än ett rtostaþiskt
skimmer. Men är det en förlust?
Och i så fall, hur ser den ut?

Kanske så håir. "suecia contem-
porare" ger i alla fall en minst sagt
annorlunda Sverigebild. I stället

för den stillsamma moderna idyl-
len i ett land ar¡ redliga skattebe-
talare och frisk natur framträder
eu förvirrat kaos av undertryclCa
natisnella drömmar och politisk
förnekelse.

Som konsthistoriskt lod fr rqgerar
Erik Dahlberghs berömda plansch-
verk från 16o0-talet, "suecia anti-
qua et hodierna", vars kopp. arstick
av sveræka städer och herresäæn
smlrger s€ in i utställningen som
spegelbilder ftån en $årrarU sjåilv-
medveten tid. Kopplingen kan ver-
k" ¿jä*, men känns inte på något
vislångsökt.

CtlÍetom Pontus Rr¡d har medve.
tet valt ut en grupp samtida konst-
nåirer vars utEyck på olika sätt ekar
av barockens vilda patros och or-
namentala överdrifter. SHllnaden
är förstås att medan de storvulna
gesferna på sin tidhede til syfre aü
hylla och törgalla rnAkten hlir de

'Cålmtd'. uf "lllecia entiqn
ethodiern¡" av Erik Dahlbergh
(ùildæårbeskwen).

KrñunE Ët¡rÂrM-Êtn:onFlrqT¡Itrf,rlt'lt 
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i dagett redskap för att undergräva
alltsomger minsta sken avordniog
ochsabilitet.

Det Ëir både tãnkvåirt octr origi-
nellt sorn en konsthistorisk refld(-
tion - en beñiande kontrast ti[
samtidskonstens ofta grunda tid*
perspehiv. Som tidspolidsk kom-
menta¡ är det inte heller dumt. Ma-
kode lindes samlartallrikar med
nmæAnifens porträtt, där drott-
ningen och barnen målats över med
grinande, warta pickaninnyansik-
terU blir här den burleska länken
mellan Johanssørs nadonaliedska
haveri och Helle lûammes irsniska
predikstol, dekorerad med bistra
ministerporträtt, förgyllda flyg-
plarsþggsatser odr andra symbo-
hr fär den wenska vaperiexporten.

Aniqon cvål*r har jag au se kopp
lturyen till detbarocka iVictor Marx
antimonumentala, sociala svart-
byggen - eût hus för læmlõsa under
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ter blottar s NC r
lGlmar l<onstmuseum visar två starl<a utställ:
ningar: en or¡gnellsverigebild och en spel(-
takulär blodsorgie. Ett rejält kliv framåt for
museet, tycl<er Dan Jönsson.
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titiet¡oh*ron odt eût S$cri vid
n@årym ti[ tunræùqnn i ilr'
no Men i se¡nmanhan¡Ft sûälkr dê
sþ &rdå ìbå& skarp och Såh,lder
relidnot Erit Delùcrgh odr den
ers m¡kú¡fto¡d{n arl¡it+ftr.
Som i dn ttr också fär s¡n d€*o'
radva mottúld i Jcßry Gradt¡nds
trncbtcc¡mhgar, dfu småstädernes
fr¡n¡rtioræüa ffmÍlþtboctäder fuwa-

deras rv m vilùr¡¡¡en, sdiscred
blomsterunamm*.

'Srdrcdompteld' åir som hel-
het ett rejãltkliv framåt för lGln¿r
kqrstmr¡seuq eom i n{gra år hd
svårt rtt ri}ü¡t lm ryp till de hiþ
enbfrincroúf@¡¡rsoo
lrnöûs ü inrlCt¡sçn rv dcn ryn
ru¡cqø¡¡dcn. Ett 6r ¡t dcl fute
orr¿nftt sænato i rnåry¡ svênsk¡
hnestskonnunec dår dan 4a
tidens många müsser seh kultu¡:
hus, i sig en postmodern para[ell
till stormaktstidens prestigearkitek-
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Det ärbå& tänlcvlrt
ocå clgbcnt r¡{Dm cn
kmsttlsffikrcûek-
dm-enbefrlen&
}ontrrst dll s¡ndds.
konstensofregrüd¡
ttperspelrtv.

O "Byn' an Per B Sundberg.
' G) 'Background".2ol4, eY ll{nus Wellin.
O 'stock", 2011, an ilagnus Wrllin
O "Drottning Kr¡¡t¡nas tr¡umfråge", 2014. eY Petel
Johan¡son.
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"BåckgrouRd" år 4ressivt måleri
i splattergenren, en serie ù$cher
balþfu sr och kakelväg¡gar där bb-
det sipprar fram odt snr@ ut som
efter en massaker. fiIlsemflrens
rned "Film', d¿ir Wel[n t¡¡ÉLt d€n
trðga fönsterväggen medblod i ex-

pressim, svepande pensdrörelser,
skapar de en klar*nofobisk interf,h
där utsikten mot Kahmarsund tonar
borti e.ttfthgñat dfs som fihsånker
hela rummet i at brun helvdagBr.

Det år ¡p¡lslttdnt odt övervåldi-
gande, en venimlÊonst där qmbo-
liken helt odr hålle lämnat pl*
för realismen. Som orn den laffu*a
barockens ella lausidu$er råteB ut
odr rens*s bort tilb bera vil&,
s¡nårtan återstår.

Bere ett kapindera. Mcr fftåtât
Ian det inte bli.

ÞrJön¡¡olr
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hr' 8¡ng på gåry visar sig kollidcra
neddcn po&tiske och ekmoÍúska
v:rkli¡hæem hdgxprioriterhgar
och sÊeftlrorsÊrveti\te konstopinio-
ncr.

¡lår risar rrnrs€et aü man óck¡å
pÔ en rqtæl lnstihsbn m€d be.
grånsede rexürser kan genomtlaira
p¡eF{É rcd bådÊ prcterdion€r och
iüer' Dêt þg etdå salner är nå-

æta dcn ãistentielh tYngd som
oetsl v¡rbtuclcns signnn - dess
akrt¡ &dsale&etande, dess bäven
inlär öd€ts alhnakt. Den ser jag å
andr¡ sËæ desto met avi Megnus
lYrths scp&etutställning två trap'
porned.

Wafri ¡r sed.an l?inge int€rna-
donc& uWm¡*sanm* fih sine
datcmh*ioner, inte sä[an blgg-
daiu* krfug konoùistoriska motiv
från renilssans eller barock - men
i dessa ryaverk återvänder han till
det spektakulära måleri med blod
som giorde honom kånd som en av

de mcst brnprornisslösa konstnä-
rerin på niuiotdets lüalmäscen.

I "GrãYi$¡" anrränder han sig æt
blodct sotrt bade fürg octt lco'PB.
Soln ütd hoe Wdlin ¡närks åivcrl

hår cn ¡n¡nd*g¡¡tde dragring till
dct fù¡Icrmde - exenrpelvis i en
shfpr¡r dår en þllla med böcker
drärfts i cn H arblod" grymt odt
drêtJdigl sml ctt ftiümordsmonu'
ncnt. ßller i en sei'ie surreaüstiska
cota¡e dår wnstä[da kroppan satts
ihoþ avfrrgnclnt från ddningsfoto'
grater och giunla läkarböcker.

Påni¡n¡nnde où obehagligt.

hdrrrrrfångslar mþ på allvar
i dÊrnl ürtähiqg år dess rumsli-
gt, edùchoriiCn lrv"dfteter. Saft¡-
hcen" Den rcn¡, þiska närvaron.

Dtt vert sodr "Cylindcr" år just
dct: eqr öïerfi¡¡nsklig pelare av
lc,wat bbd som koncentrerar
rummets energi med sin bru-
tala visuella tyngd. "Gravity" och
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