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Foto: Mattias Lindbäck/Liljevalchs”Operation I” 2001, till vänster, och ”Självporträtt med
handdockor och moln”, 2006, till höger.

Liljevalchs är fyllt med Lena Cronqvists måleri och
skulptur från de senaste 20 åren. Jessica Kempe ser hur
hon renodlar sina flickmotiv och självporträtt och
använder färgen som ett känslomässigt
framkallningsmedium.

Få måleriska bildvärldar har blivit så uttolkade, omstridda, spridda och sålda som
Lena Cronqvists. I synnerhet 1970- och 80-talens obarmhärtiga visualiseringar av
den vuxna dotterns föräldrabindningar, den lilla flickans sexualitet, ångest,
svartsjuka och självporträttens uppgörelser med kvinnokroppen som musa, mor
och metafor för konsten.

Med handspegeln i ena handen och penseln i den andra, med konstnärerna Frida
Kahlo och Albrecht Dürer, koreografen Pina Bausch och madonnan Maria som
hjälpjag målade Lena Cronqvist fram de hindrande självbilder, köns- och
konstnärsroller, roller som ristats in av andra: av föräldrar och syskon, av kvävande
modersideal, en förmanligad konstvärld och en arbetsmarknad utan daghem.
”Modersskuggan” kallade Nina Weibull spåren av mammans ting och ansikte –
skarpsynt uppletade i avhandlingen ”Spegling och skapande”, 2006.

Lena Cronqvist klär modeller i starka
färger
Publicerad i dag 11:22

De hetaste ökenbanden
”Tamikrest” och ”Tal Nation”. En ny generation

förnyar med små steg ökenbluesen.
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Kultur & Nöje - Hem Bok Kulturdebatt Film,TV & Radio Konst & Form Musik Scen Spel TV-guide

 

FÖRSTASIDAN STHLM EKONOMI SPORT KULTUR LEDARE DEBATT BOSTAD MOTOR RESOR MAT LIVSSTIL PÅ STAN

Stockholm
9°

Sök DN.se

TORSDAG 17 OKT 2013 LOGGA UTANGELIKAOM DAGENS NYHETERDN-KORTETSÖK JOBBANNONSERAPRENUMERERAKUNDSERVICE

MER

Lena Cronqvist klär modeller i starka färger - DN.SE http://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/lena-cron...

1 av 5 2013-10-17 14:24



Ur processen lösgjordes bildsviter som bytte ut konstnären och hans modell mot
konstnären och hennes modell och lät bilden av det inres lilla flicka lystet och
djuriskt slakta skammen och befria de förbjudna fantasierna med pappa- och
mammadockor nedsänkta i badbaljor och uppfläkta på barnkammarbordet. Brutala
och erotiska lekar inneslutna i rum av färg: rosa och ljusblått, blodrött och
alkemistiskt svart.

Alltmer formades Lena Cronqvists flickbild till en blandvarelse, med drag av en katt,
fisk och gris, av snedögt fantasyväsen och populärkulturens söta barn. Vars
sistnämndas oskuldsfullhet Katarina Wadstein MacLeod dissekerade i sin
avhandling ”Lena Cronqvist. Reflections of girls”, 2006.

År 1994 visades Lena Cronqvists verk på en stor retrospektiv på Liljevalchs. Vad
hände sen? frågar konsthallen och visar nu konstnärens fortsatta måleriska
utveckling. Tjugo år har förflutit. Ja, vad har skett? Ur de tidigare decenniernas
komplexa bildsviter mynnar nu hundratalet renodlade och upprepade rader av
samma yttre motiv; självporträtt som konstnär, självporträtt som flicka, självporträtt
som färg, flickan som blandvarelse. De räcker för att till brädden fylla ut Liljevalchs
alla salar.

Jag skriver yttre motiv, för bakom dem råder alltid osäkerhet om vad Lena
Cronqvists upprepade representationer egentligen föreställer. Hennes motiv spelar
alltid teater – med självporträttens olika åldrar i alla roller. Scenplatsen utgörs av
ateljén, men också av färgen som får agera såväl scengolv som kuliss, ridå och
ljussättning. Färgen är arbetsbordet, dissektionsbänken och desken, mentalt
övergångsrum och emotionellt framkallningsmedium med masken, dockan, penseln
som rekvisita och grimasen som återkommande gestik.

Det är på denna plats konsten och det inre och yttre livet utspelar sig. Men bara
halvt åtkomligt bakom tecknen och sättet att måla och modellera.

Mycket har sagts om Lena Cronqvists motiviska berättelser. Mindre om hur de är
gjorda och hur framställningssättet skapar innehållet. Hennes hantverk är märkligt
motsägande, på samma gång fult och vackert, vårdslöst och omsorgsfullt, drivet
och oformligt. Frammanat med äggoljetemperans torrhet.

Samma fot som målats skickligt, kan i nästa bild målas klantigt. Flickans arm fylls
smeksamt ut för att därpå penslas på med en mekanisk skugga som slutar innan
tröjärmen tar vid. Det får flickan att se avvisad och tillplattad ut. Avsiktligt, argt eller
håglöst? En hand i rättvist format med fungerande fingrar syns i en annan bild
förvandlad till ett köttigt nystan med tummen som utväxt. Handlös? Eller målerisk
genväg? I självporträtten händer det att bakgrundsfärgen ändrar läge och gör en
u-sväng vid halsen.

Den yta som sällan tycks vara föremål för målerisk kluvenhet är Lena Cronqvists
blå målarförkläde; ständigt påknutet, uppvisat som yrkesmarkör och vägg mellan
privat och professionellt. Förklädet är en målning i sig, en uppsamlingsyta för
omvärldens färgreflektioner, med engelsktrött i botten och med veck och
upphöjningar som visar kroppen innanför. När självporträttens ansikten målas stela
med ögon som stirrar mer än de ser – ges förklädet liv. Liksom den svarta tröjans
röda prickar och den kornblå jackan mot de smaragdgröna byxorna.

I Lena Cronqvists måleri är modellerna klädda i färg. Så ger hon självporträtten
namn efter färger: ”Självporträtt, rosa”, 2003. ”Självporträtt med röd och orange
handdocka”, 2006. Även flickbilderna betitlas med färg. ”Lilla flicka i röda skor med
docka”, 1997 – här stående mitt i Mondrians rutmåleri. Färgen som fri- och
trygghetszon. Färg kan inte ljuga. Det kan penseln.

För föreställer raden av sena självporträtt alls henne själv? Eller föreställer de en
mask byggda av tecken som bara påminner om Lena Cronqvist? Munnen
föreställer sällan en verklig mun. Den sitter för högt för det, på mustaschens plats,
ofta på- eller övermålad med hårda tvärgående penseldrag. Tystad och utan volym,
likt en målerisk tvångsupprepning.

I utställningens många självporträtt byggs bildrummet på samma repeterande vis.
Där syns konstnären bakom sitt mångtydiga färgbord – på samma gång palett,
målning, skärm och himmel. Det är här berättelserna tar form; om sorgen, lusten,
misströstan och de symboliska avrättningarna, verkställda av flickan. Och den
slutliga räddningen. Här i gestalt av en lång svit änglamålningar (1999–2010) med
lån från Giottos tidiga renässansmålningar.

Änglarna anländer med förstånd och inlevelse och vattnar vänligt de uttunnade
flickorna med vattenkannor i stället för att blåsa i trumpeter. Först i änglarnas ögon
och munnar ser jag verklighetens ansikte i Lena Cronqvists måleri – bortom
masken.

Bland målningarna visas klungor av skulpturala versioner av flickvarelsen:
kippande, glosögd, gungande, lekande och i from buddhaställning. Men flickans
frigjordhet är bedräglig. Med sin överdrivna haka och förkortade mun tycks hon
snarare fången i grimasen, snarare tokig än fri, mer skruvad än säregen. Jag blir
inte klok på hennes bild. Som så ofta i Lena Cronqvists konst befinner sig flickans
väsen bakom en gräns dit jag inte når.

Det är utställningens utmaning, att tampas med en bildvärld som är stark och
intressant men drar sig undan fastställande kvalitetsbegrepp.
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Just nu: Två befaras
omkomna vid SSAB

SSAB:s koksverk i Luleå. Två personer saknas efter att de jobbat med underhåll av
en cistern fylld med tjära.

Foto:TTBilden på mannen är från häktningsförhandlingarna i somras.

22-åring åtalas för
styckmord i Boden

Suttit häktad sedan i maj. En 22-årig man åtalades på torsdagen misstänkt för
styckmordet på en 20-årig kvinna i Boden i maj.
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Pelarvägen i Uppsala är ett mysterium

”Jag ville inte ha mitt namn som formgivare”
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Otyglade grannar I går

Därför kan klimatfrågan inte lösas vid kyldisken 15
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Bok

Stormig resa med raplegendaren Leila K 10:36

En bra bok är inget forum för fårskallar 15 okt

Ison ger ut självbiografi 09 okt

Ung kvinna Man Booker-vinnare 15 okt

Oscar Hijuelos avliden 14 okt

Ulf Linde avliden 13 okt
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RÖSTA

Är du nöjd med det yrke du utbildat dig till?

1513 röster totalt. Visa resultat

Foto:Jonas Lindkvist/Flygfoto.com. Teckning: Göte Göransson

Pelarvägen i Uppsala ett
långt mysterium
Sveriges genom tiderna största forntida byggnadsverk har upptäckts i Gamla Uppsala.
Ännu finns ingen förklaring till fyndet. Lång rad av träpelare. 
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1. ”Jag ville inte ha mitt namn
som formgivare”
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3. Tyska medier: En galen
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4. Churchill stod för mest
dräpande kommentaren

5. Talet 1 729 i Futurama en
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6. Prinsens design var gjord av
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7. 50-åring vann 152 miljoner

8. Omröstning dröjer efter
framförhandlad kompromiss

9. Snoop Lion byter namn igen

10. Fragment av meteorit
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2 Guns
Torsdag   kväll
Alfons Åberg - Hokus pokus
Torsdag   dag

Before Midnight
Torsdag   dag
Blue Jasmine
Torsdag   dag + kväll
Bon Appetit
Torsdag   dag
Diana
Torsdag   dag + kväll
Dumma mej 2
Torsdag   dag
Elysium
Torsdag   dag + kväll
Familjetrippen
Torsdag   dag + kväll
Flygplan
Torsdag   dag + kväll
Hot Fuzz
Torsdag   kväll
Hotell
Torsdag   dag + kväll
Hur många kramar finns det i världen
Torsdag   dag + kväll
Il commandante e la cicogna
Torsdag   kväll
Insidious – Chapter 2
Torsdag   kväll
Jag kallas Ernesto
Torsdag   dag + kväll
Känn ingen sorg
Torsdag   dag + kväll
Lilla Anna och Långa Farbrorn
Torsdag   dag

Monica Z
Torsdag   dag + kväll
Monsters University
Torsdag   dag
Percy Jackson – Monsterhavet
Torsdag   kväll
Prick och Fläck på fläcken
Torsdag   dag
Riddick
Torsdag   kväll
Runner, Runner
Torsdag   kväll
Rush
Torsdag   dag + kväll
Shaun of the Dead
Torsdag   kväll
Skumtimmen
Torsdag   kväll
Smurfarna 2
Torsdag   dag + kväll
Snabba Cash - Livet deluxe
Torsdag   dag + kväll
The Butler
Torsdag   dag + kväll
The Conjuring
Torsdag   kväll
The Heat
Torsdag   kväll
The World's End
Torsdag   dag + kväll
Vi är bäst!
Torsdag   dag + kväll
White House Down
Torsdag   dag + kväll

Before Midnight
Belleville Baby
Blue Jasmine
Diana
Frances Ha
I lodjurets timma
Jag kallas Ernesto

Min iranska familj
Mitt liv med Liberace
Monica Z
The Butler
The Grandmaster
Vi är bäst!
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