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I Animal Spirits / Things and Time möts två konstnärer — Jorun Jonasson och
Erik Kihlbaum — i en gemensam utställning. Innan de presenterades för varandra
och den kommande utställningen på BOX kände de inte till varandras konstnärskap. Jag minns från den första kontakten med konstnärerna att de båda såg fram
emot att ställa ut tillsammans med en annan konstnär, det kan ju lätt bli lite krystat
att bli ihoptåtad med en fullt främmande konstnär för att göra något gemensamt.
Men sedan konversationerna i höstas har jag haft en bra känsla i magen och trott på
att det skulle bli en bra utställning, och jag kan bara bekräfta det: under byggveckan
på galleriet har det känts väldigt bra, många skratt och fina samtal har det varit!
Anledningen till att just Jorun och Erik parades ihop från BOX sida, är att deras
konstnärskap rör sig i ett gränsland av något – mänsklighetens gråzoner. Det är två
konstnärskap som tar avstamp från något som på vissa sätt liknar varandra, men
som tar helt olika uttryck. Kanske var det en magkänsla vi gick på när vi i styrelsen
tog beslutet att bjuda in dem båda till en gemensam utställning. Nu känns det oavsett inte annat än naturligt och självklart.
I utställningen kretsar Joruns verk kring det människliga irrationella beteende
som vissa kallar animal spirits, och pekar på hur det utrycker sig i ett ekonomiskt
system, Eriks verk berör människans behov av att samla på saker och att skapa
mening. Han utgår från det enkla och anspråkslösa, och gör en med sina verk en
reflektion utifrån sina erfarenheter att leva i ett samtida samhälle.

Erik Betshammar, för Galleri BOX
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Animal Spirits*
* När ekonomi skulle bli en egen vetenskap krävdes en beskrivning av den
så som varande rationell och logisk för att den skulle erkännas. Trots att man
visste att ekonomiska beslut oftast grundar sig på det man kallar för intuition eller
“magkänsla”. John Maynard Keyens kallade det mänskliga irrationella beteendet,
som man valde att ignorera, för animal spirits.
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* René Descartes beskrev animal spirits som “a very fine wind, that
inflate the ventricles just like the sails of a ship are inflated by the wind.” Med det
menade han att animal spirits var en slags vätska som genom tallkottkörteln kunde
förena det mänskliga sinnet med den mänskliga kroppen, och på så sätt förklara hur
kommunikationen mellan vad han menade var två olika enheter (kroppen/sinnet)
kunde fungera.
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* “All our perceptions are dependent on our organs, and the disposition of our nerves
and animal spirits” – David Hume.

* Ur boken Animals in Translation: “We humans tend to think of emotions as
dangerous forces that need to be strictly controlled by reason and logic. But that’s not how
the brain works. In the brain logic and reason are never separated from emotion. (---)
You feel like you’re just using logic, but you’re actually using logic guided by emotion.”
– Temple Grandin
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“Even apart from the instability due to speculation, there is the instability due to
the characteristic of human nature that a large proportion of our positive activities
depend on spontaneous optimism rather than mathematical expectations, whether
moral or hedonistic or economic. Most, probably, of our decisions to do something
positive, the full consequences of which will be drawn out over many days to come,
can only be taken as the result of animal spirits — a spontaneous urge to action
rather than inaction, and not as the outcome of a weighted average of quantitative
benefits multiplied by quantitative probabilities.” – John Maynard Keyens

* I boken Animal Spirits skriver George Akerloft och Robert Shiller “A critical
aspect of animal spirits is trust, an emotional state that dismisses doubts about others.
(---) Sometimes confidence is blind, and not based on rational evidence.”
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Things and Time
Things and Time har uppstått ur en fascination och intresse för att arbeta fram
detaljer i teckningar. Jag uppfattar de olika partierna och delarna av teckningarna
som lika tidskrävande att avbilda och lika viktiga för bildens uppbyggnad. Det gör
att de enskilda detaljerna får samma värde. Vi kan se detaljerna som objekt. Då är
till exempel ett ansikte i bilden lika mycket ett objekt som en gren, en kaffemugg,
en cigarettfimp, själva pappret, pennan, skrivbordet och dörren ut från ateljén. Allting runtomkring oss är objekt. Jag började applicera detta sätt att tänka på min
omgivning när jag såg mig omkring. En tanke tog form: Inget objekt har lägre värde
än något annat och hela värden är uppbyggd av objekt, i ett oändligt antal storlekar.
Alla äger de sin egen existens, oberoende av människan och våra klassificeringar av
dem. Things and Time fokuserar på de enskilda objekten, att dessa äger sin egen
existens och värde. Jag söker mig bort från strukturer där åtskillnad och hierarki är
viktiga.
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För att förstå och applicera det här tankesättet i mina arbeten och i min vardag
så började jag att leta och finna cirkelformade objekt. Jag har tidigare arbetat med
just cirkeln i mina videoverk och ser den som en enkel metafor för loopen och en
rund, cirkulär tidsuppfattning i stället för en linjär. Där finns ingen början eller slut
och där hänger allt samman och återupprepas i en evighetsloop. De cirkelformade
objekt som jag hittade och vars funktion och historia som jag inte förstod, eller
kunde placera i tid och rum, plockade jag upp. Objekt som har en frånvänd natur.
De som har en undandragen existens, som gör att de aldrig kan reduceras till sina
synliga egenskaper, sin tillkomsthistoria eller sin funktion.
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I Things and Time sammanförs idéer om cirkeln och objektet och de sätts i
relation till människan. Korrelationen mellan tanken och varandet är en av grundstenarna inom den västerländska filosofin. Det går ut på att vi som människor endast
har tillgång till korrelationen/samverkan mellan våra tankar och vårat varande. Vi
kan inte separera dem från varandra. Vi kan inte tänka ett otänkt X utan att skapa
det till X som är tänkt. Det stänger in oss och säger att vi kan aldrig ta oss ur cirkeltanken. Det här är det invanda sättet att tänka på vår värld. Men att motsäga
sig det och hävda att man visst kan tänka och föreställa sig något bortom denna
korrelation, ger en glimt om att det finns en värld som existerar oberoende av människors medvetanden. I den världen äger varje enskilt ting en existens, oberoende av
andra levande eller ickelevande objekt. Så framträder konturerna av en poetisk och
oberoende verklighet fram där människan inte längre är utgångspunkten för allt.

De tankar om objekt och tid som Things and Time springer ur är abstrakta
och stora. De frågor som filosofin väcker kan vara hisnande. Jag intresserar mig för
olika sätt att tänka utanför de givna ramarna och öppna upp för alternativ till hur
vi lever. Det bidrar till att jag just nu arbetar med det anspråkslösa och enkla. Jag
utgår från de småskaliga objekten för att bjuda in att gå nära och upptäcka detaljer
eller skiftningar. I det lilla ryms det stora.
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“Manipulation of nerves and animal spirits changes our perception of an object,
but not the object in question.”
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Jorun Jonasson
Jorun Jonasson tog sin MFA på Konsthögskolan i Malmö 2011. Sedan dess
har hennes verk visats på bland annat Supermarket i Stockholm (2014), Inter Arts
Center i Malmö (2013) och på Johan Berggren Gallery i Malmö (2011)
www.jorunjonasson.se

Erik Kihlbaum
Erik Kihlbaum är utbildad på Konsthögskolan i Umeå där han tog sin MFA
2006 och på Kungliga Konsthögskolan. Efter utbildningarna har han varit verksam
konstnär och bland annat ställt ut verk och haft utställningar på Galleri Pictura
(2013), Konsthall C (2011) och Örebro Konsthall (2007).
www.erikkihlbaum.com
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