
IMåleri med medkänsla
Jennifer Esplings nya målningar på

Galleri Kaz antyder både sanningar
och möiligheter. Både domedags'
profetior och räddningsinsatser.
Dragningen till science fiction gör
att iag tycker om dem.

Igenkänningsfaktorn
är stor då hon samplar
föreställande land-
skapsmåleri, fragment
av aningen exotiska
hus, borgar, maskiner
eller djur och abstrak-
ta mönster, staplar, kurvor, spiraler.

SammansLillningarna formar sig till stårka
helheter och ger en hel del att fundera över.
Det råder en speciell stämning i denna
bildvärld och det är den som oftast utgiort
incitamentet för att alls påbörja en målning.
Det kräver research, resor till Norrland,
Skottland, Orkneyöarna, trakter där naturen
ännu inte till fullo har kuvats av människo-
hand.

Med poetisk skärpa fångarJennifer Espling
i dessa delar av sitt måleri en kärv skönhet.
Hon målar sakligt och ser landskapets stor-
slagenhet. Trots återhållsamheten vibrerar
ett stråk av känslighet och inlevelse, och det
är tydligt att formuleringarna får näring av
ett romantiskt-modernistiskt arv. De tidigare
dova färgerna har nu fått mer lyskraft och
den collageartade målningstekniken en doft
av gotik.

Arbetssättet med sampling eller collage
påminner om hennes tidigare skrotskulpturer
och materialexperiment. Också nu är de
detaljer som bqrter landskapsillt lsionen rätt
egendomliga: dinosaurier, barder, furtorn,
stjärnbilder, kristaller eller trädgårds-
verkryg.

Krockarna är som när frontsystem möts i
väderomslag - vädret och jordens försämrade
klimathushållning är det ämne som genom-

syrar tankegångarna bakomJennifer Esplings
måleri.

Diag ramstaplar och böljande kurvor i
målningarna refererar till undersökningar av
koldioxidhalten i atmosftiren, av partikel-
transporter i älvar och saltströmmar i oceaner.
De är data som inbäddar oss i en vadag fulld
av hot. När de under målandets gång för-
vandlas till landskapskonturer, broar, vägar
eller stjärnbilder under vinterkalla nätter
vänds perspektivet: de blir de stödpunkter
människan alltid haft att navigera efter på
jorden. Den kalla vetenskapliga hållningen
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växlas över i en medkänsla med jordens
bräcklighet och människans utsatthet

I sina studier i miUöekologi serJennifer
Espling människans malc att förvandla
jorden. Hon drar sig inte för jämförelser med
kometnedslag och dinosauriernas död. Hon
föredrar trädgårdsverktygen. Men måleriet
handlar inte om att undervisa om hotet mot
jordens klimat. Det är det poetiska och
visuellt säkra greppet som gör detta måleri
spännande. Och det i sin tur kan väcka ett
miljöengagemang' 
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tllusionsbrytande. Budbärare om händelser Båiorden, nu som då. Målning av Jennifer Espling.


