
Utställningen STARGAZER 
kurerad av Karin Mamma Andersson 26 januari – 31 mars 2013

Sven-Harrys konstmuseum

Motiveringsförslag
Vi ser alla konsten genom olika ögon, genom olika erfarenheter, övertygelser och 
kulturella kontexter. Genom Stargazer fick besökaren möjlighet att möta en mångfald 
och en subjektiv upplevelse. En upplevelse som är sprungen ur en konstnärs känsla av 
och för konst.

Berättelse/Dramaturgi
En samtida utställning är vanligen teoretiserande och akademisk förankrad. Ofta 
infogar man en konstnär i en gemensam historia eller berättelse. Stargazer var en mer 
divergerande utställning och kan betraktas som en motvikt till en stor del av det samtida 
sättet att gestalta. Stargazer visade att det otämjda inte alltid behöver vara en nackdel. 

I bilden syns verk 
av Kerstin Hansson, 
Fruls Tilpo och 
TAL R.
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Gestaltning
Karin Mamma Andersson visade bakgrunden till det egna skapandet genom att lyfta fram 
de kolleger som inspirerat henne. Vad som givit inspiration och energi. Utställningen var 
gränsöverskridande på olika sätt. Stargazer öppnade upp ett universum av konstnärliga 
uttryck och fick besökarna att bli varse konstens spännvidd. Utställning, affisch och 
katalog alluderade litet på cirkustemat. Mycket färg och ljud, litet gyckel men mycket 
blodigt allvar. Karin Mamma Andersson säger i katalogen:

”Förnuftet är konstens fiende, de konstnärer som låter sig styras av förnuftet förlorar all 
känslighet. Jag tycker inte om människor som tar ställning en gång för alla, som saknar 
oro. Som inte förstår att saker och ting ändras hela tiden”. Karin Mamma Anderssons 
val att lyfte fram sina konstnärliga inspirationskällor är ett ganska annorlunda val i en 
tid som ideligen uppmanar individen att lägga fokus på sig själv och allt som kretsar 
kring självhävdelse.  Genom att låta en konstnär svara för gestaltningen satte detta de 
traditionella museirollerna i gungning.
(Ljudverk, skulptur, film och bildkonst ingick i utställningen).

Publikvänlighet
Både barn och vuxna uppskattade utställningen eftersom berättelsen och gestaltningen 
fördes på parallella plan. Verkens texter gav fördjupad kunskap, men utställningen kunde 
upplevas med alla sinnen även för den icke läskunnige. Utställningen var pedagogisk, 
men inte överpedagogisk.  Utställningen slog ett slag för känslan framför förnuftet.

Metod 
Genom lekfullhet och med intresseväckande verk i en oväntad gestaltning bäddade 
museet för att en ny generation besökare hittar till Sven-Harrys konstmuseum.  Stargazer 
var inte enbart en visuell kavalkad av olika uttryck utan en okonventionell utställning.

Verk av 
Henry Darger 
tillsammans med 
ljudverket ”Mr 
Smith in Rhodesia” 
av Åke Hodell. 
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”A Game of Chess”, 
2011 av Marcel 
Dzama visades i 
mediarummet.
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”Breaking the law”, 
2004, av Lisa Jeannin 
visades från två olika 
håll på en skärm.  
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I det här hålet 
fick man sticka 
in huvudet för att 
kunna se Sonja 
Nilssons verk ”När 
lammen tystnar”.
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Bruno Knutmans 
”Gouachemålaren” 
1979 tillsammans 
med skulpturen ”The 
Elephant” av Klara 
Kristalova.
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Kerstin Hanssons 
verk ”Verklighetens 
folk” från 2012. 
Installation, 
blandteknik. 
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Nino Strohecker 
”Zoo”, 2005. 
Fotografi.
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