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Suggestiva ljusspel och gnistrande
tingelingpulver i Borås
UPPDATERAD 2022-12-18 PUBLICERAD 2022-12-17

Internationell ljuskonst lyser upp Borås stadsrum
och konstmuseum denna vinter. Dan Jönsson ser
lekfulla och subtila verk men tycker att för mycket
försvinner i julens ljusbrus.

Detta är en recension. Skribenten svarar för åsikter i texten.
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Natt i designbutiken. När mörkret faller vaknar osynliga väsen
till liv och strör sitt elektriska tingelingpulver över hyllornas
dyrbarheter. Mångfärgade kulor av komprimerat ljus studsar
runt i de handblåsta skålarna, slår som små klockkläppar mot
glasvaserna för att så försvinna spårlöst i god tid innan dagen
gryr.

Egill Sæbjörnssons ”Wanderland” på Borås konstmuseum är en
lekfull animation som i all enkelhet sätter fingret på vad ljuset är
för konsten – ett material, helt enkelt. I takt med att tekniken
utvecklats och blivit allt billigare har begreppet ”ljuskonst” fått en
olycklig slagsida åt just det tekniska, med feta eventproduktioner
som ofta är lika konstnärligt tomma som pretentiösa.

I energikristider kan de dessutom lätt ses som provocerande,
även om led-tekniken som bekant knappt kostar något och de
mest energikrävande verken i den här ljuskonstsatsningen drar el
som en kaffebryggare, enligt museets hemsida. Men att då skala
ner och renodla ljusets materiella egenskaper skulle ändå kunna
vara ett sätt att återta ett stycke estetisk terräng.

”Borås Bright Art” känns på så vis åtminstone delvis som en
missad möjlighet. Utställningen är ett samarbete med ”Island of
Light”, en årlig ljuskonstfestival som arrangeras på Smögen
under en helg i september. Den är värd en resa: att se det lilla
fiskelägets klippor och sjöbodar lysas upp av storskaliga
videoprojektioner och fluorescerande installationer är faktiskt en
förtrollande upplevelse, lika långt från stadsfestivalernas
ljusshower som från museirummens meditativa avskildhet.

Just därför låter den sig inte enkelt flyttas över till en medelstor
svensk stad och dess konstmuseum. Flera av konstnärerna i
Borås var med på Smögen i år, och de som lyckas bäst här är de
som antingen inte var det eller sett till att skruva ner på
effekterna.

Inne på museet tar sig Yoko Seyama an ljuskonstens
minimalistiska elementa i en fin, kinetisk installation där vitt ljus
bryts genom rörliga glasskivor i ett suggestivt färgspel. Även
Tamar Franks installation ”Interlaced” gör intryck med sina
subtila skuggeffekter, kanske också för att den törs kräva lite
tålamod av sin betraktare.

Lite mer av samma anspråkslösa självförtroende hade behövts i
den här utställningen som helhet. Av konstnärerna ute i
stadsrummet är Lena Mattsson den som lyckas bäst, med en
stillsam videoprojektion under en av broarna över Viskan, där ett
barn koncentrerat står och fiskar papperstussar ur vattnet. Den
skapar ett alldeles eget rum omkring sig – liksom även Rune
Guneriussens myller av invasiva skrivbordslampor som rastlöst
klänger uppför ett av stadsparkens knotiga gamla pilträd.

Men det räcker inte riktigt. Att göra en sådan här utställning i
konkurrens med både julskyltningens ljusbudskap och
kommunens vinterbelysning är en utmaning, minst sagt, och
kräver först och främst något slags idé om vad man gör och
varför.

Den saknar jag här. Alltför många verk försvinner i ljusbruset
helt enkelt eftersom de påminner för mycket om vad man ändå
förväntar sig av offentliga led- och strålkastardekorationer så här
års. Bara glimtvis anar man att det kan vara så mycket mer.
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Arkdeschefen Kieran Long får
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Kieran Long. Foto: Anders Wiklund/TT

Arkitektur- och designcentrums chef Kieran Long
fortsätter som överintendent och chef för
myndigheten, enligt ett beslut från regeringen. Han
har tidigare kritiserats för sitt ledarskap.
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Flera forskare och tidigare anställda på Arkitektur- och
designcentrum (Arkdes) i Stockholm har anklagat myndighetens
chef Kieran Long för maktfullkomlighet och för att trots statliga
mångmiljonbidrag ignorera museets forskning, vilket DN
tidigare skrivit om.

Nu har regeringen beslutat att ge honom fortsatt anställning som
överintendent och chef för Arkdes för perioden 1 maj 2023 till 30
april 2026.

”Under Kieran Longs ledning har Arkdes bedrivit en kvalitativ
och nydanande verksamhet med höga ambitioner. Det
långsiktiga utvecklingsarbete som överintendent Long påbörjat
inom myndigheten ges genom denna fortsatta anställning goda
förutsättningar att få fortsätta”, säger kulturminister Parisa
Liljestrand (M) i en kommentar.

I november förra året riktade flera tidigare anställda på
Arkdes kritik mot hur myndigheten bedrivit forskning, ett
område som man menade var eftersatt trots ökat anslag för
ändamålet.

En del av kritiken riktades mot just chefen Kieran Long.

– Maktförskjutningen var radikal ... Vi förlorade allt ansvar och
inflytande över våra områden, sade Monica Sand, som sade upp
sig från Arkdes 2019, i DN:s granskning.

”Vi är medvetna om kritiken som riktas mot oss. Vår ledning
tillsattes med mandat att genomföra stora förändringar ... Vi vet
att vi har kvar att göra men vi har också kommit långt och det är
givetvis alltid tråkigt att tidigare medarbetare har negativa
upplevelser”, svarade Arkdes i ett gemensamt uttalande.

En tidigare granskning visar att den skattefinansierade
myndigheten lagt uppåt 1,7 miljoner kronor på en juridisk tvist
om upphovsrätt.

35 personer har därtill slutat eller sagts upp sedan Kieran
Long tog över som chef 2017 – och enligt fackförbunden har det
tidigare funnits arbetsmiljöbrister på myndigheten. I juni 2022
beslutades att Statskontoret skulle utföra en myndighetsanalys
av Arkdes.

De senaste åren har Arkdes samtidigt producerat en rad
uppskattade utställningar. Under vintern har flera nuvarande
medarbetare också visat sitt stöd för chefen, bland annat i ett
brev till Kulturdepartementet där ledarskapet beskrivs som
”visionärt och dynamiskt”.

Läs mer:

Forskare kritiserar Arkdes chef: ”Man har misskött sitt uppdrag”

Mejlen visar: Arkdeschefens hemliga kampanj mot kritikerna

Myndigheten Arkdes har lagt miljonbelopp på konflikt med
konstnärer
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