Asfalt
och guld
samsas
VERKLIGIIET har inplanterats i
konstens varld. och konst har
uttlanterars i verkligheten. Aven
Sransen dem emeltan ha. uifors
kats konstniirligt. "The rcadtrmade
is now the aheadymade. Saviiket
spelutrymmeaGrstar?nAkan WelIn antyder med sln utsialnins D;
Galleri Westlund ytterlleare in
variant: rundturen pa strillet.
Med sina mAlningar och bematade brukstiiremal (golvplaltor, kafeHaktn W.In.
koppar och taltrikar) Uter Welin
konsten f6.eta en vid svrine ut i
KONST
verklisheten. sarnridist so; den
hela tiden blir kvar inom saleriets
vagsar.Det er en nivarj! rundrcsa,
som tar mig upp till etr hogst:rmt
klassislt melen. lor rnrs ner pl
golvet och ut i kiiket, bara fb. art
sedan dlervanda till de Baueriviiggar dar min blick reelt sett
malal med asfalr och cutd. AnvAnt
befunnit sig hela tiden.
vid lancverdsklinlk i Stockhoin.
Welin harlart sLgden Ducharls.
U p p h a n e rm e d h 3 n s a r et r e n A h .
ka laxan: uflrbder ut konsten bt'r
oftasttvar i konsten.I stAlteifOrarr
Asralt och suld, Batans och
arbeta med readymadesUter ha.
a n o i r e n e i e nnsr t e r i a l H a r t v r n s a s
konst och vardagsverklighet be- de bolsravliEen aiL samsas
smitta varandra. spegtas i och sa.mma rat och fikakopn krins
t,led
rasas genom varand.a. Likson en n a l l a s s h u m o r i i r \ ( e t i n
dct atL
Cramtinrakre llacerar llt sin lo!
pyschaordentligtom den upputista
Iiirser weiin sinr mitDiusar ooh estelrel<a
alt)geoCrafi
n.
objek! m&l siir bonarker en tri.
AveD llats Berssmeden, sonl
ansuliir form som iin iir abstrakr, suller ut pi calleri Mejan.
iin fitrestiliande{en Dlankaelteren tar med e1tmycket skifiande arbe.
ma(o
pinne mot en r'aigg).Materialet rial: maleri.
foto, foroscreenrnck.
varierar irin Akta Inneduk lil,
mAladetapeter,absrmkta
som det heter i Welins vDN dekla. staUandeb'ldernansertatroch fdre.
sida vid
rationer, "porslin fren custavsberg
sida.I{en on bildernainneheDstist

ar betercgena, se a! formaten
endasttva, eu smalt sdendeoch ett
kvadratislt, bitsgei sanma betsade
Det lilaf en stamning av unken
noslalcl dver der hela. Berssmeden
verkar inie mala fitr att visa oss
nagot han tycker om, utan fttr att
pevisafissa historiska och estetis,
Ia samband.VilkadessaArlramsar
dock inte klart. En abstrskt miit,
nins med tyliskt modemistiskt
utseendehiinger direkt bredvid €n
cenremehing fran sent l8oo{at,en
jusendlikDandenalning intill nesra screentryct LireshUande gipsLl|e eel kan nran ana en k.itik
sorn Korllar sanimandei lroderna
prolektet med den borgertigaepok
som detta projckt trots a]lr var en
conlral och intesrelad delav. Finns
har en mer distinkt id6, se har jag
tyviid inte lyckatsfe kom pt den.
LARSO ERICSSON

