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KULTUR  KONST

Meta Isæus-Berlin
”Nattlogik”
Waldemarsudde, Stockholm. Visas t o m 16/2

”Tidskapslar. Alla mina 
installationer”
(Bonnier fakta)

○○Namnet Meta Isæus-Berlin får 
de flesta att tänka på gammeldags 
möblerade rum, med vilt forsande 
vatten eller småkusligt stillastående 
speglingar. Denna mångbottnade 
installationskonst renderade hen-
ne ryktbarhet på 1990-talet – och 
många med mig sörjde att hon för 
drygt ett decennium sedan över-
gav detta fruktbara men fordrande 
 arbetssätt för ett friare måleri.

Men nu är Meta Isæus-Berlin på 
allvar tillbaka med sina suggestiva 
installationer. I boken ”Tidskaps-
lar” berättar hon om alla sina rums-
gestaltningar, där de allra senaste 
är beställda av Waldemarsudde. 
Utställningen ”Nattlogik” innehål-

ler även målningar och förenar 
konstnärens två kreativa flöden 
i speglingar och dubbleringar. 
”Åter berättelser” i konstnärens 
 vokabulär.

Bered er på  överraskande upplevel-
ser som aktiverar alla sinnen, med 
efterdyningar som sipprar ner i dju-
pare medvetandelager. Men först 
blev jag faktiskt besviken, vid inträ-
det i Prins Eugens jätteateljé överst 
i slottet.

”Den arkadiska spegeln”  kallar 
Isæus-Berlin denna platsspecifika 
installation där möbler hänger i 
trådar från taket – bord, stolar och 
säng, alla med sin uppochnedvända 
tvilling fäst i benen längs en imagi-
när horisontlinje. En enkel rekvisita 
i form av lampa, bok, glas och vin-
flaska ingår också. 

Men objekten har svårt att hävda 
sig i rummets väldiga rymd. På 
pressvisningen var ljuset dessutom 
hårt och avförtrollat – och min förs-

Utställning och bok.

Flammande nattlogik och 
 djuplodande tidskapslar

Meta Isæus-Berlin är dubbelt aktuell med 
en bok om sina installationer och en utställ-
ning på Waldemarsudde. Där speglas hennes 
 installationskonst i måleriet, vilket talar till 
alla sinnen, skriver Birgitta Rubin.

Del av Meta Isæus-Berlins 

installation ”Den  arkadiska 

speg eln”.  Foto: Lars Engelhardt

ta tanke var att salen hade behövt 
någon rörelse eller en varmare, mer 
dramatisk ljussättning. Den frid och 
stillhet som Isæus-Berlin söker i sitt 
drömda Arkadien blev för mig mer 
stum och statisk.

Avspärrningen runt installatio-
nen stoppar också publiken från att 
cirkulera runt skulpturerna och ta 
några steg bakåt för att få en vidare 
vy över den monumentala ”Venus 
spegel”, en drygt tre meter hög 
olje målning. Först i katalogen upp-
täcker jag hur intrikat motivet är – 
två sängar med bäddarna tvåsamt 
vända mot varandra och som ver-
kar hänga från ett tak, målade från 
sidan. Eller speglade rakt uppifrån, 
svävande i en gråmelerad, gåtfull 
rumsbildning som är svindelfram-
kallande.

I utställningen tar rörelsen  fart runt 
hörnet, i den gamla vindens rader 
av rum i rummen. På ”Drömväg-
gen” fladdrar teckningar, tapetrem-
sor och silkespapper i draget från en 
fläkt. Lager på lager av skisser med 
fragmentariska figurer och utsnitt 
av natur, därtill utrop som ”vänta 
lite” och ”förlåt”. Nedtecknat i skar-
ven mellan dröm och vakenhet.

”The leak” snett emot är som ett 
surrealistiskt kafferep med två in-
kontinenta spöken. Vatten sprutar 

ur fåtöljernas sitsar och på bordet 
rinner en nattsvart vätska över i fin-
porslinets ena kopp och från kaffe-
kannans pip ner i ett svart hål. Men 
varför läckaget uppstått eller var 
vätskorna kommer ifrån är svårt att 
avgöra. 

Ytligt sett är det en humoristisk 
 tablå men jag får en krypande för-
nimmelse av ett drama där förbjud-
na känslor länge tryckts ner under 
ytan men nu väller fram. Begär, 
frustration eller till och med aggres-
sion. 

I sin nya faktabok vittnar Meta 
Isæus-Berlin om att det var den sym-
boliska dränkningen av barndoms-
hemmet i ”Jag förlåter ingenting”, 
som på Liljevalchs 2006 satte punkt 
för hennes installationskonst. Och 
därefter var det svårigheten att 
måla vrede som fick henne att på 
nytt pröva tredimensionell gestalt-
ning, i ”Smygkuvning” på Thielska 
galleriet 2014. 

I den rikt illustrerade boken för-
klaras verken under rubrikerna 
”Tanken”, ”Hur är installationen 
gjord?”, ”Hur togs den emot?” 
och avslutningsvis en ”Surrealis-
tisk kommentar”. Isæus-Berlin ut-
trycker sig personligt, roligt och 
intresseväckande om sina rums-
gestaltningar, där de starka käns-
lorna är uppenbara. Men också 

”Nattlogik” av Meta  

Isæus-Berlins. Installation  

med bronsrelief.

F
o

to
: W

ald
e

m
arsu

d
d

e

11

•A4

TORSDAG 10 OKTOBER 2019

”Fabrik”
Gustavsbergs konsthall,  Gustavsberg.  
Visas t o m 5/1.

○○ Rita Floyd bygger en tusenskö-
na av benporslin. Flinkt trycker 
hon ut blad och formar delarna till 
en blomma. Så kastar hon det lilla 
mästerverket i en växande bröt av 
porslinsblomster på golvet. 

Utställningen ”Fabrik” på Gus-
tavsbergs konsthall mediterar 
över försvunnen hantverksskick-
lighet och industriellt arv. Per-
formancen med Rita Floyd var 
en del av konstnären/forskaren 
Neil Brownswords installation 
”Factory”, där hennes blommor 
under öppningshelgen växte till 
vita skulpturer. Floyd började 
som 15-åring på fabriken Adder-
ley  Floral 1972 där hon arbetade 
bland 80 kvinnliga blomsterma-
kare. De vita blomsterhögarna 
visas med gåtfulla gjutformskär-
nor i gummi som räddats ur en 
nedlagd keramikfabrik. De viskar 
vackert och vemodigt om förlorad 
kunskap. Fabrikens hets är långt 
borta, inga ackord, inget porslins-
damm eller slammer, stämningen 
är sakral

I en prylproppad,  miljökrisande 
värld tycks konsthantverket söka 
sig bort från föremålen, medan 
arkiv, människor och berättelser 
vävs in. Inger Andersson har fors-
kat i Gustavsbergs industrihistoria 
och byggt ett minnesaltare med 
material, spillror och bilder på 
människor och händelser. 

Matt Smith har botaniserat i den 
engelska Spode-fabrikens över-
blivna gipsformslager och gjutit 
föremål som stretar mellan sin 
gamla funktion och avig ny skön-
het. Rejmyre Art Lab visar hytt-
experimentet ”5.64 sekunders 
arbete”, en glassträng dragen på 
hyttgolvet. Det är ett objekt som 
vill förstå hur vi konstruerar hant-
verkets historia och vad föremål 
betyder i våra liv. 

”Fabrik” öppnade under  den för-
sta upplagan av Stockholm Craft 
Week, ett spektrum av utställ-
ningar, demos och föreläsningar. 
Samma vecka kom också beskedet 
att den konkurshotade Porslinsfa-
briken i Gustavsberg har fått nya 
ägare. 

Sisyfosgruppen har stora am-
bitioner. I alla tider har det varit 
 notoriskt svårt att få porslinsfabri-
ker lönsamma, men nu föds det 
spännande idéer om samarbeten 
med konstskolor, konsthallen 
med sin nya chef Evelina Hedin 
och Gustavsbergs porslinsmu-
seum, som ska återöppnas i Na-
tionalmuseums regi sommaren 
2020. I de gamla fabrikshusen 
arbetar ett hundratal konstnärer 
och formgivare. Så designkraft 
finnes. 

Det blir en nystart och ett be-
hövligt identitetsbygge i en fin 
gammal bruksort som snabbfyllts 
med bostäder och nya invånare.

Petter Eklund 

kultur@dn.se

Utställning.

Förlorad kunskap. Vemodigt och 
vackert om Gustavsbergs industriarv

Rita Floyd tillverkar tusenskönor 
av benporslin. Foto: Petter Eklund

Matt Smiths gjutna föremål.
 Foto: Gustavsbergs konsthall

”Dagens ros till dig som 
nöjde dig med ett tack och 
sa att det kan vara min tur 
nästa gång”
Konsthallen Mint, ABF-huset, Stockholm. 
Visas t o m 3/11.

○○När det nya universitetet i Mad-
rid byggdes under Francodiktatu-
rens sjuttiotal anlades det enligt 
en plan med raka öppna gångar så 
att kavalleriet enkelt skulle kunna 
göra chock i händelse av student-
revolt. Om detta har spanjoren 
Fernando Sánchez Castillo gjort 
den drömlika filmen ”Arkitektur 
för hästar”, där en ryttare på ett 
vitt fullblod spränger fram genom 
de ödsliga korridorerna. Galle-
rigolvet omkring mig är bestrött 
med glaskulor av den sort studen-
terna spred ut just för att hindra 
hästarna att ta sig fram.

Revolt gjorde de nämligen ändå.
Sánchez Castillo är en av tre 

konstnärer som ingår i höstens 
första utställning på Mint, en ny-
öppnad konsthall i ABF-husets 
källare. I samma lokal låg en gång i 
tiden förbundets eget utställnings-
rum Sveagalleriet, och 1963 ställde 

Inger Ekdahl ut här. Nu, fem år 
 efter sin bortgång, är hon tillbaka 
med några säreget skimrande op-
tiska målningar, som svävar likt 
 suprematistiska ikoner under ta-
ket.

Det här är en  utställning som 
ska handla om integritet och obe-
roende – det kan man till nöds ac-
ceptera. Likaså kan man till nöds 
 acceptera den aningen stökiga 
hängningen som knappast ger rätt-
visa åt varken Ekdahls eller Sán-
chez Castillos verk. För trots bris-
terna är detta nämligen en liten 
pärla, vars tre vitt skilda konstnär-
skap ger liv åt varandra på ett både 
otvunget och tankeväckande sätt.

Det är framför  allt David Väyry-

nens förtjänst. Hans poetiska 
ljudinstallation i galleriets inre 
rum är kort och gott genialisk. 
Med fraser lånade dels från dags-
tidningarnas ”dagens ros”-spalter, 
dels från föreningsrörelsens hög-
tidstal, bygger han en mångstäm-
mig kör av allvarsamma röster 
vars djupt kända banaliteter man 
måste både le åt och känna sig lite 
stämningsfullt rörd av. All denna 
vilja. All denna värmande humani-
tet. På vägen ut får både Ekdahls 
målningar och Sánchez Castillos 
film ett mänskligt djup som jag inte 
riktigt trodde att de hade.

Dan Jönsson

kultur@dn.se

Utställning.

Tre konstnärskap som ger liv åt varandra 

Målningar av Inger Ekdahl.

dubbelheten, polariteten. En 
pendelrörelse mellan trygga, väl-
bekanta rum i hemmet och något 
främmande, ett ruvande hot som 
plötsligt kan explodera. 

På Waldemarsudde går känslo-
trycket upp och ner i utställningens 
”mentala labyrint”. Enligt Isæus-
Berlin är målet att ”visualisera ett 
glapp, som bygger på speglingar 
och förskjutningar i tillvaron”. I ka-
talogen ställer hon daglogiken mot 
nattlogiken som ”brinner” – och 
”i benådade ögonblick ger svar på 
livets svåra frågor”.

Över huvud  taget  är Isæus-Berlin 
så vältalig om sin konst att jag som 
kritiker kan känna mig överflödig. 
Men samtidigt förstärker det verba-
la språket den visuella förståelsen. 
Att det är i skiftet mellan måleri och 
installation, mellan olika perspek-
tiv och material, som förändringar 
och fördjupningar i stämningslägen 
uppstår. Det är också i ljuset av an-
dra verk som huvudinstallationen 
”Den arkadiska spegeln” får fler 
lager.

Som många konstnärer hämtar 
Isæus-Berlin näring ur drömmar 
och undermedvetna lager, troligen 
med inspiration från psykoanaly-
sen och säkerligen från konsthis-
toriska strömningar som surrea-

lism och symbolism. Här finns det 
vissa kopplingar till Edward Bur-
ne-Jones mytologiska drömvärld 
i  Waldemarsuddes galleri. Men det 
som ligger under ytan och letar 
sig upp ur de inre rummen känns 
betydligt friskare hos Meta Isæus-
Berlin.

Något som jag verkligen uppskat-
tar är hennes snedtänkta infalls-
vinklar, med scener i olika dimen-
sioner, proportioner och vinklar: 
rakt uppifrån, uppochner, under-
ifrån, från sidan och i ett uppfällt 
plan.  Titelverket ”Nattlogik” är en 
stående sängrelief upphängd på 
väggen och rygg mot rygg med sin 
tvådimensionella spegling. Olje-
målningen ”Återberättelsen om 
Nattlogik” har i minnesprocessen 
fått ett något blåare färgskimmer – 
och därmed en vemodigare känsla.

Men det är  hundrakilosreliefen i 
målad brons som griper mig mest. 
Sängen som symbol är kopplad till 
både sexualiteten och sömnen, en 
ingång till drömvärlden. Men det 
som vanligtvis är mjukt och varmt 
skulpterar konstnären här i ett hårt, 
kallt material. Fast märkligt nog 
sker en transformation när blicken 
glider över reliefen och jag får egna 
barndomsminnen av hur en noppig 
filt och ett kallmanglat lakan luktar 
och känns mot huden.

Meta Isæus-Berlin är hypersen-
sitiv i valet av material. Hon kan 
arbeta med florstunna tyger och 
skira papper lika väl som trä och 
tunga metaller, därtill alltifrån sand 
och silikon, till deg och geléhjär-
tansmassa. I boken beskriver hon 
 materialen som meningsbärande 
i sig; ”nyckeln/koden” till hennes 
inre känsloliv och barndom.

Installationerna är befolkade 
med minnen av människor och 
även om personerna är frånvarande 
som kroppar så är de närvarande i 
möblernas former och tingens ma-
terialitet. Det återkommande vatt-
net upplever hon som en närvaro 
och ibland en rening, en vågrörelse 
som också strömmar igenom hen-
nes måleri.

Utställningstiteln ”Nattlogik” in-
dikerar intresset för olika medve-
tandetillstånd, förutom drömmar 
särskilt en ”vaken overklighet”. På 
Waldemarsudde har Meta Isæus-
Berlin lagt till ett dunkelt ”Dröm-
rum” en trappa ner, med punktbe-
lysta målningar befolkade av flickor, 
mytologiska väsen och ”Framtids-
drömmar”, som ett verk heter.

Jag älskar  konstnärens ädel-
stenskolorit och tycker också att 
målningarna nu fått en fastare 
form, möjligen sedda i växelverkan 
med installationerna.

Det verk som flest gånger suger 
mig tillbaka är ”Oblivion”, en gam-
mal garderob med dörrarna på 
glänt. En ensam klänning i genom-
skinligt tyg skymtar i detta hemlig-
hetsfulla rum, enligt konstnären 
”ett gömställe, en passage till en 
annan värld”. Vatten porlar från 
skåpets inre och rinner ner i dess 
mörka botten, något som hon själv 
kopplar till Persefones pendlingar 
mellan Hades och jordelivet.

Men som Meta Isæus-Berlin 
poängterar i boken, verkens ”ur-
historia” berättar hon inte. Den får 
betraktaren själv fylla i med egna 
fantasier, minnen och erfarenheter.

Birgitta Rubin

birgitta.rubin@dn.se

Överst:  Installationen 
”Oblivion”.

Mitten: Del av installa-
tion ”The leak”.

Längst ned: Detalj från 
”Drömväggen” .
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