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en rad oval4 kldoda
KoDstverket ser ut som
en abstrakt minimalistisk
installation
men vid en
niirmare titt upptacker jag
att det lir tu{gan om helt
vanliga talliiksunderlagg.
Hekan Welin har arbetai
i tio d. pa Hng'drden.
Hans nya verk bestAr till
stor del av anvainda !rylar
frnn Sabbatsbe€s sjukhem. De fungerar som en
bcsk medicin for dive.se
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Ett helt ar

sma effektiva fyrkanter av
plast, 28 fack i vate karta,
? dagar 4 tillfiillen: morson middas - kvall - natl
morson-middag-kvetl
- natt. . . Tiden flyter iho!
pA elt petriingande siitt.
Ve*el skulle kunna va'
ra ett praktexcmpel pA minimalistisk renhet ett ob
jeht som bara handlar om
sig sjiiht, absolut formalism. Mcn verkligheten
triinger si8 pe det noderna,
anonvma materialet och
den peifekta serialiieteD.
GtundiiirutsatiniDs€n lnr
ko.Btlerkct i ftega arju en
sammal, skraplig nanniska

*

Detta faktum AI sjtih.fallet
sver't att gestalta uta! att
def blir tArdrwande €11e.
krassi. W€lin avslitjar
snabbi hur de domine.ande sfrukturerna - modeF
nismen och den offeniliga
ve.d€n - topprider nanniskor. Men han har svnra.e att visa hur vi .eage.
rar pi detta fitr0r:yck,
rr I en avskild del a! ut
stellningen har konBtnaren
byg€t ett lrrvat rum - ett

FJnl

fran

Sdbbatsbergs

moist,indsneste. D?tr innc
strir ell gammalt och val
begagnat mijblemang, be
melat med eil dramatiskt
landskap. Resuliatet blit
ctt sentimerlalt scencii
som ser atlilijr titlgjoft ut
lijr att riktigt berijra.
Welin har ocksd sparat
gamla anvZinda nyli)nsrrumpor som klinnliga
patienier ellerlamnat. Dessa ling ef i och med siD ocfIijrstirning
terhitrdliga

ajuhhus

hitta.

aD HAhafl

vack.a .ch erllsa liireaid
dare fijr miinsklig existens.
Konstnaren har lalt att
p.cscntera dem i eLr neut
bak
ralt, vitt litrinsk:i!
on slts o.h ram. En esie
tiscrand. lraklik som ska
par distans lill verklishe
rcn - siruhpona Lappar
mcd andra ord mXcket a!
sjn lolitiska och poetiska
kraft. De riskenr art sluta
Detta faklum gdller dock

Foro:LAFSNYBERG
Welin.

iDtc alla verk i den hzir un
dcrsijkningen som under
sina basta stunder ar €tt
slass langvArdens arkeoio
gr. Pi lengsidoda av de
ovan n?imnda tallriksun
dcrlagsen skyntar en rek
ianedar dvlagrinl. Klis
tcrrester fren
- l,tmningar efter iniagna
soo datt o.h eflertriitls vid
bordet av nagon annan.
I)DNNIS
DAIILQYIST

