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Förhållandet mellan åtbörder och uttryck kan vara annorlunda än
man vanligen tänker sig. Stora gester är inte alltid uttrycksfulla och de
lågmälda kan överraska med en intensitet som växer i styrka.
Successivt fångar den till en början närmast ohörbara viskningen vår
uppmärksamhet. Ett tydligt exempel är Vilhelm Hammershøis måleri.
Från ett rum blickar man in i ett annat, tomt eller befolkat av en ensam
och bortvänd gestalt. Den blågrå dagern skänker en stillhet som
griper tag och koncentrationen får tiden att stanna upp. Bilden är på
samma gång eterisk och förtätad, handgriplig och drömsk.
Denna specifika intimitet återfinns hos konstnärerna Per Kesselmar,
Karin Ohlin, Marie Andersson och Richard G. Carlsson – verksamma
i ett helt annat århundrade. Det återhållna och förfinat sinnliga
är egenskaper som förenar deras arbeten; gemensamt är också en
särpräglad närvaro. Antingen avbildas tydligt identifierbara rum
eller frammanas upplevelsen av en spatial dimension av mer komplex
karaktär; andra verk tar plats i det fysiska rummet med en iögonenfallande påtaglighet. Man delar ett färgspektrum som sträcker sig från
vitt till svart men där det grå registret dominerar. Ljus – ofta dunkelt
men även bländande – utgör ett sammanbindande element. Här finns
dessutom en rörelse som upplöser de traditionella gränserna
mellan genrerna: målningarna framträder som objekt och fotografierna
äger kvaliteter av målerisk art. Precis som i Hammershøis fall
skapar avgränsningen en sällsam, för att inte säga paradoxal, rikedom.
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