
En trasig högtalare med ena väg-
gen bortplockad gapar tom och stum
mot betraktaren. Från det söndertra-
sade taket ned i det skålformade
membranet rinner lim som stelnat
till märkliga ovala former. Skulptu-
ren ger både ett organiskt och artifi-
ciellt intryck; den som vill kan asso-
ciera till gamla sciencefiction-filmer,
en mörk framtid där vi förlorat kon-
trollen över tekniken, där död mate-
ria plötsligt fått liv. Men associatio-
nerna kan också vara betydligt var-
dagligare, och kanske även mer poe-
tiska, än så.

Konst
Jennifer Espling och Henrik Eriksson
Objekt
Culturen
I mars-2 april

Konstnären Jennifer Espling är
fascinerad av skräp, sopor, trasiga
och utslitna ting, Bakom denna fasci-
nation finns ett patos, berättar hon.
Det finns en kraft i det vi kastar bort;
hon jämför det med begåvningen hos
människor som inte finner en plats i
samhället.

Jennifer Espling är uppvuxen i
Västerås men lever numera i Stock-
holm där hon studerar på Konsthög-
skolan. Hennes och Henrik Eriks-
sons utställning på Culturen är en
del av ett projekt i Ung kulturs regi
som ska locka utflyttade lokala
konstnärer tillbaka till Västerås.

Ett annat objekt: smutsiga plast-
handskar sticker upp ur en silvergrå
ryggsäck, monterad på vad som lik-
nar ett gamrnalt gummidäck. Längst
ut i handskarnas fingerspetsar har
en oidentifierad vit massa samlat sig.

Det är alltid någonting som träng-
er fram i Jennifer Esplings skulptu-
rer, något som legat fördolt som kom-
mer upp till ytan: en blodröd tygmas-
sa väller upp ur en soptunna, bubblor
av stagnerat fogskum sväller fram ur
trasiga läskflaskor, något rött sipp-
rar fram ur en springa på undersidan
av en vanlig bakform.

Det är som om de värdelösa före-
mål vi kastat bort kommit tillbaka
för att hemsöka oss, muterade och

Jennifer Espling arbetar med kasserade I sin sopinstallation vänder Hr
vardagsföremål - som här, där trasiga
flaskor dekorerats med stelnat fogskum.

främmandegjorda. Men Jennifer symbol för vårt undermedvetna,
Esplings objekt finner också styrka i våra drömmar och fria associationer
skräpet och avskrädet - de ställer frå- - som i James Joyces stora, obegrip-
gor om maktrelationer, om vad vi liga drömtext Finnegans Wake, en
förkastar och varför. bok som liknar sig själv vid en språk-

Iig soptipp.
All modern konst värd namnet
börjar med en negation. Att likt Jen- På några hyllor står tolv backar
nifer forma skulpturer av skräp och avsedda för vinflaskor. De har delvis
sopor är en negation inte bara av förstörts och smälts ned, och liknar
"konsumtionssamhället" utan också förvridna vrak. De har sed.an ut-
av tanken på konsten som evigt sann smyckats med gummibitar, tejp, oli
och oföränderlig - plastskålen ställs ka slangar, spikar och metalltrådar.
mot Mingvasen. Makt och pengar be- Allt blänker i silver - kromfärgat och
stämmer vad som bevaras och vad retro-futuristiskt.
som slängs; konstnärligt värde är Jennifer Esplings skulpturer kan-
skapat av klassintressen. ske kan ge ett vårdslöst söndertrasat

A andra sidan påverkas inte skrä- intryck men själv menar hon att de
pet av de kontrollmekanismer som är "trashade med omsorg',. Det ligger
reglerar det värdefulla, det som ska mycketarbetebakom.
bevaras. Skräpet öppnar därför Formerna är delvis skapade av
konstnärliga möjligheter och blir en slumpen men slumpen tycks med-

vetet ha valt ett mål och en riktning.
Espling har tidigare mest arbetat

med målningar men har mer och mer
dragits åt skulpturer. De blir mer di-
rekt, menar hon. Avståndet mellan
konsten och betraktaren minskar.

Skulpturerna kommer vältill sin
rätt i Culturens industrilokaler och
påminner om vilken ouppmärksam-
mad och underutnyttjad utställ-
ningsyta Ung kultur förfogar över.

Jennifer Espling delar utställning-
en med Henrik Eriksson; en konst-
när med ett mer utpräg1at estetiskt
förhåIlningssätt men som även han
uppenbarligen har en dragning till
det skräpiga.

Mitt på golvet har han arrangerat
svart plastsäckar med sopor från
Konsthögskolans datorsalar. Ur dem
spirar långsmala gröna plastblom-

mor - en lek med våra föreställning
ar om vad som är naturligt och va.
som är konstgjort.

Mer traditionellt vackra är hans
stora Iövskulpturer i metall och hans
fotografier av ödsliga naturland-
skap.

I Jennifer Esplings och Henrik
Erikssons utställning möts det höga
och det låga. Men de två motpolerna
upplöses inte till någon paradisisk
postmodern enhet, utan står mot va.
randra i öppen konflikt.

AlIa föreställningar om eviga
konstnärliga värden kollapsar när de
konfronteras med sophögen. De dol-
da budskapen sipprar fram genom
sprickorna i konsumtionens prydli.
ga fasad.
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I sin sopinstallation vänder Henrik Eriksson upp och ned på alla föreställningar om naturligt och onaturligt,
Foio: GORAN WIDERBERG
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