Leif Elggren – Sammansatt – Komplicerad - Modern
Leif Elggrens utställning på plan två är så rik på intryck att jag
rekommenderar alla att gå dit.
Fantisera, låt dig berikas. Se alla kopplingarna gå kors och tvärs.
Få en symbolisk bild av vårt polariserade samhälle med
kontaktlöshet där vi får en uppsjö av totalt meningslösa
meddelanden, fyllda av elakhet och enfald

Så står ännu en gång en säng i centrum.
Med drottning Kristinas krona som symbol.
Jag tänker mig, här passar drottning
Kristinas tänkespråk in; de kommer
singlande genom sängbotten. Att ligga där
och få veta allt om sina tillkortakommanden
kan inte vara roligt för någon att lyssna till.
Drottning Kristina har också ett tröstande tänkespråk; Sann kärlek
dör inte på grund av föremålets frånvaro, den rås inte heller på
av tiden som ödelägger allt.
Min tanke avslutas med Kristinas ord:” Den som inte vet att
kritiskt lyssna, tar lögn och fagert tal för dagens sanning”. Skrivet
och tänkt för ca 400 år sedan. Tiden står stilla och vi vet inte mer
nu än då. Leif Elggren tänder tankar vi trodde glidit in i glömskan,
men icke.
”När du begagnar dig av dina dåliga sidor, för att få din vilja fram
betalar du ett högt pris.
”De sluga, skulle aldrig klara sig utan de dumma…”
Mycket vatten har runnit under broarna. En sanning är en
sanning.
Jag rekommenderar: Silvermasken av Peter Englund och
Kristinas brev från sex
decennier av Sven Stolpe.

Drottning Kristina
Född 8 dec 1626 på Stockholms slott. Abdikerade 1654.
Planerade bli drottning i Polen, Neapel. Allt gick om intet.
Avled 19/4 1689 i Rom, begravd i Peterskyrkan.

Leif Elggren är en av Sveriges viktigaste samtidskonstnärer. Född 1950 i Linköping och har
arbetat som konstnär sedan 1970 - talets slut. Maktförhållanden och maktsymboler, andlighet,
absurditeter och existentiella frågor om liv och död är några återkommande teman i hans
konstnärsskap.
Läs också i Konstpunkt 1/2017, sid 8 och 9: Farligaste platsen är under sängen. Konstpunkt finns
digitalt på Konstföreningens hemsida. En länk till Konstpunkt finns på vår hemsida.
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