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Kranier, origami och en portal till en annan värld i veckans 
galleriutställningar.
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Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Installationsvy från Magnus Wallins utställning ”Meso–”. Foto Per Mårtensson/Magnus Wallin
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Det skulle kunna vara en färd bland rymdens nebulosor. Eller en resa mot 
jordens medelpunkt genom mineraler och magma. Långsamt rör sig kameran 
över håligheter och ytor. Magnus Wallins videoverk på Trelleborgs museum 
reser sig vertikalt som för att markera en upp- eller nedstigning ur jordens 
materia. Ljudverket som kusligt ekar i salen ger en ledtråd om vad som visas. 
Det är framkallat av en egenhändigt tillverkad pickup som rör sig inuti 
huvudskålen av ett roterande kranium. Den animerade videon skildrar insidan 
av ett kranium som förtärts, där bara resterna återstår. 

”Echo”, stillbild ur videoverk, Magnus Wallin. Foto: Per Mårtensson/Magnus Wallin
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Att de monokroma målningarna i rummet intill är gjorda med blodpulver och 
benfragment lättar knappast upp stämningen. Det behövs inte. Återigen förmår 
Malmökonstnären Wallin gå bortom slitna gester för att obarmhärtigt skildra 
livets och dödens realitet. Som alltid gör han det köttsligt brutalt och 
skrämmande vackert. Han är van att röra sig genom historiens katakomber, 
rasbiologins skräckarkiv och den moderna konstens kompromisslöshet. Men 
sällan har sammanhanget varit så lämpligt som här, där de mångtusenåriga 
kvarlevorna efter en man och en kvinna funna i Skateholm vilar i kammaren 
innanför. Detta är en utställning som tränger in i märgen. 

”Meso–”, Magnus Wallin, Trelleborgs museum, t o m 4/9. 

”En maskros avbryter fjärilens dröm”, Leyun Wang. Foto: Tomelilla konsthall
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Det blå pigmentet kommer från indigoplantor som Leyun Wang odlat själv. I 
Tomelilla konsthall har hennes textila skulpturer lättat från golvet och svävar 
som lotusblommor i luften. Förutom indigo använder hon växter som krapp, 
renfana och johannesört när hon färgar bomull och siden. Det tunna sidenet 
viker hon enligt shiboriteknik, en japansk hantverkstradition, i vad som liknar 
intrikata origamiformer. I ”Gökrop över vattnet” sprider de sig i hundratal 
genom konsthallens rymd, samlade kring en ljus- och vattenkälla som stilla 
pulserar. 
Wang som är född på 1960-talet är sedan över trettio år främst verksam i 
Stockholm men även hemlandet Kina. Hennes utställning har en ljuv lätthet 
men saknar inte tyngd. Likt ett sommarregn viskar den om svalka och fukt, om 
naturens och livets kretslopp. I kontrast väntar tystnad, mörker och motstånd en 
trappa ner. På golvet vilar rader av förtrollande sidenskapelser instängda i 
spegelboxar. Deras handfärgade mönster skiftar från soluppgång till solnedgång 
med strimmor av hav och sorg. Endast ett fåtal har sluppit ut och klättrar 
rosenröda på väggen. Skickligt balanserar Leyun Wang mellan politisk symbolik 
och skir skönhet i denna laddade gestaltning av individens villkor i ett totalitärt 
samhälle. 

Leyun Wang, Gökrop över vattnet, Tomelilla konsthall, t o m 28/8. 
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”Ekvation (seendets seende)”, Rebecca Larsson. Foto: Rebecca Larsson
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Kvar i stan på midsommarafton? Kika in på säsongens sista 
examensutställningar av Malmö konsthögskolas masterstudenter. På Galleri 
KHM 1 har Rebecca Larsson svarvat en portal i trä. Den markerar passagen till 
en annan värld, som i Hilma af Klints anda är fylld av gåtfulla tecken. Med verk 
av kol och textil manar hon fram en suggestiv berättelse om tillvarons synliga 
och osynliga dimensioner, som fångas upp i ett förtätat videoverk. 



SYDSVENSKAN

Stillbild ur Viktor Strands långfilm.
Även Viktor Strand på KHM 2 äger förmågan att sätta det välbekanta ur spel. 
Vad är det egentligen som pågår i hans fängslande långfilm där några unga 
kvinnor och män dras in i ett mystiskt drama? En parallell verklighet tycks 
existera sida vid sida med vardagens normalitet. Skickligt förstärker han filmens 
oroande stämning med fotografier och skulpturer som öppnar glipor mot det 
okända. 

”Den talande fortsätter tala”, Rebecca Larsson, Galleri KHM 1, Friisgatan 15, t 
o m 25/6. 
”Two roads one home”, Viktor Strand, Galleri KHM 2, Bergsgatan 29, Malmö, t 
o m 24/6. 


