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F Ö RO R D
På kort tid har curatorerna Jonatan Habib Engqvist och LarsErik Hjertström Lappalainen skapat en liten utställning för
Kalmar konstmuseum. Liten bara till sitt omfång, stor vad det
gäller alla andra aspekter. Till exempel känslan för sammanhanget, rummet och enskilda verks möjligheter att samverka
och skapa en 1+1=3-känsla. Stor också när det gäller ämnet,
”Inga dåliga dagar” handlar nämligen om vad som kan hända när
man själv får bestämma över sin tid, det vill säga på den tid vi
vanligtvis definierar som fri-tid. Är fritid den del av vårt liv som
består av olika hobbys, träning, trädgård, kvällskurser, TV? Nej,
egentligen inte, vad dessa konstnärers verk snarare ger uttryck
för är frågan om vad som kan hända om man verkligen tänkte
fritt, snarare än nyttigt eller rituellt, den överraskning som ligger
i utropet– Varför inte? En lyx man kan tillåta sig när det inte
finns något annat som trycker på, den lyx en semester borde vara
fylld av men i själva verket är mycket svår att tillåta sig.

Kalmar konstmuseum vill varmt tacka Jonatan Habib Engqvist
och Lars-Erik Hjertström Lappalainen för ett utmärkt samarbete. De har också bidragit med en mycket intressant text
kring utställningen. Stort, varmt tack också till konstnärerna
Kristoffer Borgli, Enno Hallek, Andreas Meinich, Iiu Susiraja,
Pilvi Takala och Gernot Wieland som generöst bidragit till att
göra denna utställning möjlig. Ett särskilt extra tack till Enno
Hallek som också var med och vid installationen av mobilen
och de bärbara solnedgångarna!

Bengt Olof Johansson, museichef

LEDIGT
F RÅN L I VS GL Ä DJ E T I L L K RY P TOKO M IK
Detta är en fritidsutställning. En utställning för och om den tid
som Strindberg beskrev som ren livsglädje då man åker ut till
sommarnöjet för att slippa allt som har med kultur och civilisation att göra för att bara kunna vara “ett lyckligt och muntert
djur!”1 Det var nog det vi längtade efter i utställningen. Har
konst överhuvudtaget någon plats i ett lyckligt och muntert
djurs liv? Tenderar inte konsten själv, med sina ständigt förnyade strategier att göra teknik och skicklighet till mindre viktiga
inslag, mot en dilettantism – konstnären som “a hack” – och
inte alls mot professionalism?
1 ‘Livsglädjen.’ i August Strindbergs Samlad Verk band 17 (Stockholm,
2003) s. 84.

Fritid har åtminstone haft en plats i konsten, t.ex. i impressionismen. Dess speciella livsglädje eller lycka var inte bara ett
motiv, utan också en ny estetik och ett nytt sätt att komma
åt existensen. Enligt Jacques Rancière var receptet enkelt: “avnjuta kvaliteten i den sinnliga erfarenhet som man får så fort
man slutar beräkna, vilja och vänta, så fort man beslutar sig
för att inte göra någonting.” Ens otium består helt enkelt i att
inte tänka annat än för ögonblickets skull och inte vara ute
efter något annat än att komma i åtnjutelse av en ostörd känsla
av existensen.2 Den där typen av tid, där bara det närvarande
ögonblicket räknas och ingenting som händer i det behöver ha
någon inverkan på någon annan tidpunkt – det vore fantastiskt
att kunna göra en utställning som fungerade i en sådan tid, i
det som heter fritid. Den där estetiken kontrasterade bjärt mot
en tidigare, där en universell känsla av livet skulle utvecklas i
en berättelse, t.ex. Othellos svartsjuka. Istället för ett narrativ
blev det här momentet av icke-handlande, av far niente och dess
njutning, det sätt man kom åt det verkliga livet, som var ljuvt.
Något av detta finns kvar i de verken som visas här. Kanske är
det den strukturlösa tiden i vilken ingenting behöver avslutas
eller göras för någonting annats skull – en tid som det står en
fritt att själv fylla med innehåll, vad som helst. Den unge mannen i Kristoffer Borglis film Whateverest är mellan tvättarna
av solariesängarna lika samhällsförgäten och avskild som Rous2 Jacques Rancière tar upp temat mer generellt i konstarterna, och lite
tidigare, i ett franskt 1830-tal inspirerat av Rousseau i kapitlet ‘Le ciel du
plébéian’ i hans Aisthesis (Paris: Galilée, 2011). Citatet är från s. 67.
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seau var när han dagarna i ända låg på botten av sin roddbåt
och guppade på Bielsjön. Det är uppenbart att det bara är mellan arbetspassen som hans verkliga liv finns, och att det inte
har så mycket med hans övriga liv att göra. Görandet är allt,
resultatet intet. Fritiden är en tid som sluter sig kring sig själv,
som isolerar en från all oönskat samröre med det sociala. Pilvi
Takala söker upp en utpräglad fritidsplats, Euro Disney utanför
Paris, en värld där besökarna ska separeras så totalt från den
omgivande världen att inte ens skräp och sophämtare får finnas på området då det genast skulle påminna om världen och
livet utanför. Även i det som Iiu Susiraja tar sig an som hem
och hemliv finns en tid där man kan göra vad man vill, där man
“kan vara fri och vild”. Det där är faktiskt ett så viktigt drag
i hennes konst att det besvarade frågan om hur hennes verk
skulle beskrivas: “At home you can be yourself, wild and free.”3
Hemmets frihet och fritidens tid är en form av isoleringen.
Det gäller inte bara i förhållande till andra, utan även till sig
själv: min fritid ska inte bidra till personlig utveckling eller yrkesidentitet. Jag pysslar i trädgården utan att på minsta vis bli
trädgårdsmästare. Handlingarna fäster inte på mig och kommer inte att begränsa mig i framtiden. På så sätt är fritiden
en nådens tid: görandet är allt, den som gör är intet. Det finns
en anonymitet och pseudonymitet inbakad i själva fritiden.
Det här syns kanske tydligast i Pilvi Takalas utflykt utklädd till
3
www.dazeddigital.com/artsandculture/article/22129/1/iiu-susirajasbody-talking-selfies (15.6.2015)

Snövit. Men det är ganska troligt att Iiu Susirajas självporträtt
fångar ett mycket flyktigt och lätt själv som efter fotograferingen försvinner som en maskrosboll. Och Kristoffer Borglis
film handlar om någon som har slutat försöka vara “någon” eller vara “cool”. Det är en människa som inte längre bryr sig om
att försöka vinna de andras erkännande, en människa helt utan
social strävan. “Whateverest” är alla ambitioner som lämnas
därhän. För var finns egentligen den verklighet som samhället
erkänner? Frågan blir både akut och tom när man ser Takalas
film – vad menar de egentligen när de pratar om den verkliga
Snövit, vad tänker de på?
Den stora skillnaden mellan far niente-fritiden och -estetiken och
dagens är nog att fritiden i dag ändå kretsar kring att göra någonting. Oftast någonting kul. “Det här är bara mitt sätt att försöka
ha kul”, förklarar Borglis man i entrén till livet under mottot No
Bad Days. Man kan givetvis göra någonting intressant på fritiden,
men skulle man verkligen ha något incitament att göra det om
det inte också vore kul? Istället för den ljuva känslan av den
rena existensens evighet drar fritiden ihop sig i punkter av kul
som fragmenterar tiden. Kul verkar bestå i något slags plötslig
handling utan berättelse, sprungen ur situationen bara, vara en
faktumets komik eller det som Enno Hallek har beskrivit som
den “abstrakta humorns” metod i hans måleri: “befria humorn
från dess sedvanliga verbal-narrativa ingrediens”.4 I Franz Kafkas
4 ‘Uni eller multi?’ i Enno Hallek. Bakom regnbågen, Stockholm, Konstakademien, 2005.

noveller kan man stöta på det där, den roliga punktuella idén
(en man som sitter fast i en törnrosbuske som på ett ögonblick
växte upp under hans fötter; någon som förföljs av studsande
bollar) som kan dras ut i ett berättande, men inte utvecklas till
en berättelse. Så fort novellen är över (oavslutade bägge två faktiskt) drar sig situationen ihop igen till en enda punkt, som är
kul. De där kulpunkterna kan i sin tur ha vilket känslomässigt
innehåll som helst, vara sorgliga eller tragiska, ledsamma eller
tråkiga, utan att förlora sin komik. Det är märkligt. Kanske är
det något liknande som Olav Westphalen har försökt peka på
med ordet “kryptokomik”, ett skeende som i sig inte har något
komiskt i sig, men som i sin helhet är rätt kul, t ex. som när
Andy Kaufman gjorde en stå upp-komik föreställning där han
läste högt ur The Great Gatsby i 12 timmar. Komiken har blivit
perspektiv och befriat skeendena från bördan att ha komiska
inslag. Man stöter ofta på något liknande i de teckningar som
Gernot Wieland gör till sina föreläsningsperformance och filmer.
Det är teckningar som både är illustrativa och sammanfattande
för skeendet som berättas, men ändå inte – för de drar ihop sig
till en sådan där faktuell punkt, den existentiella, orörliga och
ofrånkomliga solens sken över det hela. Även Andreas Meinich
bild, No Bad Days, uttrycker en sådan punktuell existens och
dess envetna vilja att i flödet lokalisera ögonblicket då man kan
säga sig leva No Bad Days. Ett livsmotto, oavsett hur det går
under resten av dagen.
Det är inte lätt att komma på något kul. Det är ingen lek att
vara ledig. Och har man väl fått smak för att vara vild och fri
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och ett muntert djur hotar varje ögonblick framträngandet
av en insikt och erfarenhet av den ytterliga meningslösheten
i existensen. En evig pendling mellan stress, leda, förargelse
och trötthet som drabbar var och en. Även under semestern:
“när hon väl hade överträtt regler och föreskrifter, så fanns de
inte längre. Konstruktioner hade inget verkligt liv. Innanför
vardagslivets bräckliga skal och sköra överenskommelser låg
anarkin och tickade.”5
Kaoset ligger på lur i fritiden, den solitära anarkin. Vi känner
det i vartenda verk här, i Enno Halleks solnedgångar, Pilvi Takalas och Kristoffer Borglis filmer, Iiu Susirajas självporträtt och
Gernot Wielands performance. Och vi som bara ville göra en
skön sommarutställning... nu minns vi semesterns faktiska palett. Men vi gillar idén fortfarande, semester är kryptokomikens
tid. Och mottot för årets semester: No Bad Days!

Jonatan Habib Engqvist, curator
Lars-Erik Hjertström Lappalainen, curator

5 Paula Fox, Förtvivlade människor s. 79 i den svenska översättningen av
Eva Johansson, Stockholm, Natur och Kultur, 2014.

Du behöver inte förstå.

Om du blev berörd av det du såg —
Ta med dina vänner på en guidad visning
valfri söndag 13.00.
Om du uppskattade det du såg —
Köp ett årskort för 200 kr så blir du
samtidigt medlem i Kalmar konstförening
och får förhandsinformation om museets
utställningar och arrangemang.
Om du gillade det du såg —
Bli medlem i vår Facebook-grupp för att se
det som vi bara publicerar där.
Om du älskade det du såg —
Bli ständig medlem i Kalmar konstförening.
Om du vill veta mer —
Fråga oss eller gå in på
www.kalmarkonstmuseum.se
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