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Kaos är granne
med krim

Degeberga. I dag
klockan 13 är det vernissage på Degeberga
konsthall för Katrin
von Maltzahn och Jan
Svenungsson. Det här
är blott tredje gången
som det tysk-svenska
konstnärsparet visar sina verk
sida vid
sida.

N

är Lars von Trier planerade filmserien ”Riket”
låste han in sig tillsammans med kollegan Morten Arnfred på hotell över en helg. För att hämningslöst spåna på mystiska, galna och urspårade intriger. Ett fascinerande kaos med – du minns väl?
– Rigshospitalet som nav. Därtill förstås Ernst-Hugo Järegårds ”Danskjävlar!”.
Resultatet var oöverträffat. Gåtfullt. Genialt. Åtminstone de fyra första avsnitten. Trier och Arnfred lät sig inte
begränsas. Helt sonika struntade de i hur alla disparata,
synnerligen lösa trådar skulle knytas ihop. Med följd av att
andra delen av Riket spretade, föll sönder, blev rent banal.
Ungefär som David Lynchs lika legendariska ”Twin Peaks”
snart urartade efter en handfull avsnitt.
Krimförfattare vågar sällan ta sådana risker. Säcken måste knytas ihop. Mördaren ska avslöjas. Någon måste ställas till svars. Och läsaren
få sin förtjänta katharsis.
Ordning måste återställas.
”Krim bringar ordLikväl blir läggandet av
ning i kaos på ett
krimböckernas sista pussätt som numera
selbitar alltför ofta en antiobsoleta religioner klimax. Hur mycket jag än
tidigare gjort. I stäl- älskade Stieg Larssons trilogi gjorde avslutningen
let för högmässa
mig snopen. Ju större och
och kloka ord,
ambitiösare upplägg, detryggheten med en sto mer snuvad brukar jag
känna mig. Som när nu Erkrimbok.”
iksson och Axlander Sundquist avslutar sin raffinerat
intelligenta och rafflande trilogi ”Victoria Bergmans svaghet” med boken ”Pythians anvisningar”.
Nu tillhör en Stieg Larsson och två Eriksson och Axlander Sundquist genrens mästare. Flertalet krimförfattare
har annars rejäla problem redan från start men framför
allt mot slutet.
Alla vet hur svårt det är att lägga ifrån sig också en medioker krimbok utan att åtminstone plöja sig fram till slutet
för att få gåtan förklarad. Trots att pusselbitarna får trängas in med skohorn. Jag vet inte hur många krimböcker jag
har läst där slutet är nödtorftigt hoptråcklat. Definitivt
icke övertygande.
Möjligen illustrerar krimgenren den ständiga, olösliga
striden mellan vänster och höger hjärnhalva. Vänster som
vällustigt tar in all information, medan höger hela tiden
försöker göra världen begriplig, skapa en berättelse. Också
när världen är paradoxal, rent obegriplig.
Vårt behov att förstå oss själva och omvärlden är så viktigt, ja livsviktigt, att vi oavbrutet försöker skapa sammanhang. En enhetlig, begriplig berättelse. Det krävs en zenlik styrka för att acceptera tillvarons motsägelsefullhet. Att
leva i ett tillstånd av oförklarligt kaos.
Själv varvar jag gärna romankaos med krimordning och
reda. Läser gärna oroande, öppna romaner och otäcka
men rogivande, slutna krimböcker. Krim älskar jag att
läsa framför allt halvvägs när möjligheterna tycks vara
oändliga. Medan sluten, som sagt, ofta gör mig snopen.
Lång i ansiktet.
Kanske är det just för att varje läsare redan från början
vet att en krimbok till slut skapar system i galenskapen,
som vi älskar det inledande kaoset. På förhand vet vi att
det gåtfulla mysteriet har en lösning.
Kanske kan det också förklara krimgenrens osannolika
framgångar på 2000-talet. Krim bringar ordning i kaos
på ett sätt som numer obsoleta religioner tidigare gjort.
Istället för högmässa och kloka bibelord, tryggheten med
en krimbok.
Krimkaoset bor granne med gud.

Katrin von Maltzahn.
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Besatthet
■■ Senaste gången deras
konst samsades om samma
utrymme var i Tidaholm i
våras. Dessförinnan möttes
de 2007 i Melbourne, där de
var artists in residence vid
RMIT University School of
Art.
I går fanns Katrin von
Maltzahn på plats i konsthallen, däremot kunde inte
Jan Svenungsson komma
eftersom han var ute och
tävlade i modellflygning.
– Jan blir besatt av saker
– vare sig det är modellplan, maratonlöpning eller
konstnärliga processer, säger Katrin och skrattar.

På konsthallens väggar
hänger hennes kvadratiska
oljemålningar, vars dukar
utgörs av tyg med afrikanska mönster som hon råkade
hitta i Paris.
Om man kan säga att
mönstren talar ett språk,
så blir de oljelager som
hon adderar ett andra
språk: hennes svar på vad
hon uppfattar att tyget uttrycker.
Jans bidrag har föga förvånande skorstenar som
utgångspunkt (hittills har
han låtit uppföra åtta fullskaliga skorstenar i Europa
och en i Asien). Hans teck-

ningar på vitt papper tar
sig bortom den ursprungliga skorstensformen i surrealistiska och stiliserade
utvikningar.

Vad skulle du säga att din
och Jans konst har gemensamt – varför ställa ut ihop?
– Rent grafiskt passar
våra verk bra ihop, de kompletterar varandra. Dessutom har vi samma förhållande till hur vårt skapande.
Jo, båda är befruktade
med stora mått tålmodighet och uthållighet. De pillar under lång tid vidare på
ett och samma konstverk
innan de är färdiga. Processen i sig är lika betydelsefull – som i de kartbilder
Jan visar i Degeberga.
Utgångspunkten är Google earths satellitfoton, sedan har han bearbetat dem
i flera omgångar: han fyller
i konturer med bläckpenna,
gör misstag, bara för att ta
med sig misstagen in i nästa steg.
– Han tycker om att bygga in överraskningsmoment i själva skapandeprocessen, säger Katrin.
Själv säger hon sig jobba
med en annan frihet i det
hus i Simrishamn som Jan
och hon bor i under som-

rarna – jämfört med hemma i Tyskland.
Flera av de idéer som hon
har kommit på och utvecklat under somrarna finns
med i en del av de verk som
hon nu ställer ut i Degeberga.

Bo Lindén, som driver
konsthallen tillsammans
med sin fru Louise, stötte
första gången ihop med Jan
Svenungsson i Stockholm
för mer än 20 år sedan.
Men det först efter 2005,
då Bo och Louise köpte huset i Degeberga som nu omvandlats till konsthall och
bostad, som bekantskapen
med Jan tog fart på allvar.
– Jan och Katrin brukade titta in på konsthallen
under somrarna, och på så
sätt lärde vi känna varandra. Vi har länge pratat om
att de borde ställa ut hos
oss, och nu så blir det äntligen av.

Text: Anders E
Larsson
anders.e.larsson
@kristianstadsbladet.se

