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Malerier. Ås Kunstforening 9-17 September 2017.

Arbeidene er laget med sparkel i rammer av eik. Maleriene består av et 5 mm tykt
lag av sparkel, hvor de ulike feltene er forsenket inntil hverandre likt biter i et
puslespill, eller en intarsia. De har en rå og taktil overflate, noe som gjør dem
tydelig tilstede i rommet.

Maleri handler om persepsjon, om bildets forhold til virkeligheten. Et bilde er noe
annet enn det det representerer, slik at det vi opplever å se faktisk er noe annet enn
den fysiske virkeligheten. Persepsjon er ikke kun passiv mottagelse av signaler,
men også organisasjon, identifikasjon og fortolkning av synsinformasjonen. Det er
en slags språklig prosess, hvilket innebærer at vi aldri har en direkte tilgang til den
rå, uformidlete virkeligheten rundt oss. Dette avstand mellom os og omverden
skaper en grunnleggende, men oftest ubevisst, følelse av alienasjon. Ikke bare fra
omverdenen, men også fra vår egen kropp, og fra oss selv. Mennesket, som et
oppfattende subjekt, ser på verden som et objekt for persepsjon, og er separert
från verden isteden for å befinne seg i den. Deretter utvikler vi ulike strategier for å
bygge bro over avstanden, slik at vi igjen kan føle tilhørighet. Denne erfaring er
utgangspunktet for Johan Söderströms kunsteriske arbeid.

Men opplevelsen av å stå utenfor, og nektes fullverdig adgang til det sosiale feltet,
er for store grupper heller påført gjennom ytre tvang. De lever i et konstant følelse
av hjemløshet. Tittelen TWELVE STARS er hentet fra et av arbeidene i utstillingen og
henviser til de tolv femtaggete stjernene i flagget til EU. På bildet har de 60 taggene
blitt til en stor stjerne. Et annet av arbeidene, Passepartout-Passport, består av 28
små malerier, monokrome bortsett fra en vit kant, lik kunst med passepartout der
selve bildet saknes. Størrelsen på det tomme feltet er lik dimensjonen til et pass
innen den europeiske unionen. Antallet bilder er også det samme som de
nåværende medlemsstatene. Slik kan Johan Söderströms arbeider også ses på
som en kunstnerisk kritikk eller kommentar til EU, i lyset av dess migrasjonspolitikk
under den pågående flyktningkrisen.

Johan Söderström har tidligere vist arbeider ved blant annet Galleri LNM, Akershus
Kunstnersenter, Trøndelag senter for samtidskunst og Kristiansand Kunsthall. Han
jobber i Oslo og er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim.


