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DIALOGER KRING DET FÖRDOLDA 

Christ ina Skårud och Magnus Larsson 15/3 -  18/5

Utstäl lningen är ett  resultat  av en mer än ett  år  lång kol legial  dialog mellan 

Christ ina Skårud och Magnus Larsson och ska därför ses som en helhet. Målning-

ar, animationer och små instal lat ioner formar denna helhet. De förenas i  intresset 

för den brytpunkt där skönhet möter mörker, i  ett  precist  måleri  som blandar fo-

toreal ism och abstraktioner, i  ett  oförväget insisterande på en psykologisk närvaro 

driven av spelet mellan det vardagl iga och främmande, lockelse och avsky.

Angreppssättet är  på inga vis  nytt . Att al ienera det välkända är ett  konstnärl igt 

förhål lningssätt  som har haft  ett  stort  inf lytande al lt  sedan Kant och Burke ut-

vecklade idén om det sublima i  mitten av 1700- talet . Tankarna gavs ny energi  av 

den postmoderna f i losofen Jean-François  Lyotard i  mitten och s lutet av 1970-ta-

let . Det är snarare där vi  kan se myllan för dessa bägge konstnärers sätt  att  arbeta. 

Världen är hyperreel l  men instabi l , den kan snabbt bytas ut mot en annan verk-

l ighet eftersom den bygger på överenskommelser och inte på tron på universel la 

värden. Allt  är  relat ivt  och beroende av s itt  sammanhang. Denna post-moderna 

idé om världen har länge varit  i frågasatt  som cynisk och underminerande. Men har 

dess innebörd och relevans egentl igen utmanats av annat än moral iska invändning-

ar och pragmatik?

Skåruds och Larssons konstnärl iga projekt kan ses som ett  försök att  inifrån en 

konstnärl ig praktik utforska denna sublima erfarenhet och genom detta beröra 

grundläggande frågor om jagets relat ion t i l l  världen. Går det att  genom dialog och 

en gemensam erfarenhet smälta samman? Går det att  stäl la  två individuel la ut-

tryck bred-vid varandra och komma ut med ett  tredje? Det str ider mot individua-

l ismen i  de bägge konstnärernas projekt var för s ig och det str ider mot förväntan 

om konsten som i  grunden subjektiv.

Christ ina Skårud (f. 73), magisterexamen 2001 från Konsthögskolan Valand, har 

sedan dess visat  s ina arbeten i  framföral lt  Sverige och Europa. 

Magnus Larsson (f. 72), magisterexamen 1999 från Konsthögskolan Valand, har 

stäl l t  ut i  Sverige, Europa och USA, var Beckers-st ipendiat 2003.



Curator: Bengt Olof Johansson

Vernissage lördag 15 mars kl  14

PROGRAM

15/3 kl  14.00 Museichef Bengt Olof Johansson inviger utstäl lningen

15/3 kl  15.00 Konstnärsamtal  med Christ ina Skårud och Magnus Larsson

16/3 kl  13.00 Utstäl lningen visas av Bengt Olof Johansson

Vid frågor och för intervjuer:

Bengt Olof Johansson, 0480 42 62 70 el ler 

bengt-olof@kalmarkonstmuseum.se

För pressbi lder: Johanna Stintzing, 0480 42 62 72 el ler 

johanna.st intzing@kalmarkonstmuseum.se

Pressbi lder: http://www.kalmarkonstmuseum.se/press/pressbi lder/1189


