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NEW YORK

En turbulent uppväxt förvand-
lades till ett gripande och psyko-
logiskt präglat konstnärskap. 

Nu utvandrar Anders Krisár 
till New York, där han just stått 
värd för en visning av nya verk.

Konstverken han visar är 
gjutna i brons – och prislappen 
på en halv miljon kronor styck 
 hindrade inte att de sålde slut 
redan innan de tillverkats.

”Vill du köpa en klocka? Gucci? Rolex?”
Omgivningen är något oväntad. Fem 

trappor upp ovanför en av Manhattans 
mest myllrande gator i Chinatown, där 
plagiatförsäljarna attackerar varje för-
bipasserande, har Anders Krisár funnit 
ett konstnärsloft med det rätta ljuset.

Två assistenter arbetar febrilt med att 
polera en kluven och könlös människo-
kropp i polyesterplast. I en provisorisk 
träram stelnar silikon, som senare ska bli 
till en gjutform. Ett par skulpturer i brons 
har nyligen packats upp.

”Vi gör dem i ett gjuteri längre upp  
i delstaten New York, samma som Jeff 
Koons arbetar med”, berättar konstnären.

Kapade barn som motiv
Verken föreställer kapade barn, som hål-
ler varandra, eller sig själva, i händerna 
– ett motiv som han tidigare har utforskat  
i plast.

”Jag har alltid velat göra verk i polerad 
brons”, säger Anders Krisár. 

”Men det är extremt dyrt och det är 
först nu jag kan göra det.”

Bara själva gjutningen kostar närmare 
200 000 svenska kronor. Att konst verken 
därmed fick en prislapp på 65 000 dollar, 
489 000 kronor styck, dämpade inte köp-
lusten. De verk han visade förra veckan 

såldes alla innan de ens börjat tillverkas. 
En skiss på en post it-lapp räckte för att 
den svenske konstkonsulten Theo Lind-
qvist skulle hitta tre kunder.

”Kaosartad uppväxt”
Själv beskriver Anders Krisár sin fram-
växt på den svenska konstscenen som en 
stadig uppgång. Beslutet att bli konstnär 
togs sent i livet.

”Jag är uppväxt under ganska kaotiska 

förhållanden. Det var aldrig en prioritet 
att bli någonting,  snarare att klara 
dagen.”

Föräldrar tyngda av psykisk sjukdom 
kom så småningom att göra starka 
avtryck i den konst han började skapa 
2001. 

Tidigare hade Anders Krisár arbetat 
med form inom reklambranschen, bland 
annat i New York. En resa till Seychel-
lerna utanför Afrikas östkust fungerade 
som startpunkt. Med hjälp av en stor-
formatskamera tog han fotografier på en 
drömsk strand, ett motiv som återkom-
mer i hans konst genom åren. 

Sedan 2006 gör han också skulpturer 
i naturtrogen plast. En torso bär avtryck 
av en vuxen mans händer. Barn utan kön 
delas tvärt på mitten och fogas samman 
i ett handslag.

Det är de sistnämnda skulpturerna 
som nu har fått ny form i brons.

”Att vara konstnär är inte direkt ett 
jobb för någon med min bakgrund. Man 

NYTT KROPPSSPRÅK. Anders Krisár arbetar som konstnär på Manhattan i New York. Just nu gjuter han torsoer i plast och brons.  FOTO: AXEL ÖBERG

   

Gripande kroppar     säljer i USA
SKULPTÖRER. 
Konstnären 
 Anders Krisár tog 
med sig två assis-
tenter till New York 
som här hjälper  
till med  hans 
konstverk.
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NYTT KROPPSSPRÅK. Anders Krisár arbetar som konstnär på Manhattan i New York. Just nu gjuter han torsoer i plast och brons.  FOTO: AXEL ÖBERG

   

Gripande kroppar     säljer i USA  nDi Sudoku

Rutorna ska fyllas i så att varje rad, vågrätt och lodrätt, och varje 
3x3-ruta, innehåller siffrorna 1–9 utan att någon siffra före kommer 
två gånger. Lösningen finns på sista sidan i dagens tidning.

NEW YORK. Även Karin Mamma Andersson skapar uppmärk-
samhet i New York. Med drömlika, uttrycksfulla och dyra verk 
hör hon till de största svenska konstnärerna utomlands. Hon 
är född i Luleå men verksam i Stockholm och representeras  
i USA av David Zwirner, en av de absolut tyngsta spelarna 
i New Yorks konstvärld. 

I hans galleri i Chelsea på Manhattan börjar hon inom kort 
arbeta på två väggmålningar inför en utställning som har fått 
titeln Behind the curtain och som öppnar den 8 januari. För-
utom dessa två alster visar hon en serie nya konstverk, fram till 
mitten av februari.

Karin Mamma Andersson har representerats i USA av David 
Zwirner sedan 2004. Utställningen i New York blir hennes 
tredje i staden.

Hennes sambo, konstnären Jockum Nordström, visas i Lon-
don på utställningen For the insects and the hound fram till 
den 24 januari. Samma galleri står värd där. 

GABRIEL MELLQVIST

Mamma en av de största 

NEW YORK
Svenskt måleri går hem hos några av USA:s mest  
kända personer. 

Alexander Klingspor, en på Manhattan verksam 
 surrealist från Stockholm, räknar både Salman 
 Rushdie och Whoopi Goldberg till sina kunder.

Realistiskt måleri med skicklig hand ackompanjeras ofta av 
drömlika eller rent absurda inslag i Alexander Klingspors 
måleri. Konstnären har rötterna i Stock-
holm, men delar sedan ett par år sin 
tid mellan den svenska huvudstaden 
och New York.

Whoopi Goldberg en köpare
Alexander Klingspors målningar har 
inte bara lockat svenska köpare av 
rang, där Stellan Skarsgård är ett 
framträdande exempel. Flera interna-
tionella kulturpersonlig heter har 
också snappat upp svenskens konst-
verk. Skådespelerskan Whoopi Gold-
berg fick nyligen sällskap på kund-
listan av Salman Rushdie. 

Den i Bombay födde författaren, 
som i dag räknas som en fram trädande 
profil inom New Yorks societetsliv, 
hade sett Alexander Klingspors konst 
på ett galleri i London och fattat tycke. Vidare kontakter med 
författaren ledde till att han både köpte ett verk till sin samling 
och hälsade på i ateljén nära Union Square på nedre Manhat-
tan. Klingspor jobbar för tillfället på en ny serie tavlor i både 
New York och Stockholm, som ska ställas ut under 2015.

GABRIEL MELLQVIST

Svensk surrealism 
lockar kändiseliten

måste veta hur det fungerar och ha kon-
takter”, säger Anders Krisár, 41 år, som 
dock har kunnat leva på sitt konstnärskap 
sedan den första utställningen 2002. 

Hans produktionstakt är låg, något 
som förklaras av en stor noggrannhet.

”Det är min grej att vara petig. Jag kan 
inte bara låta saker passera”, säger han. 

Vid sidan av sitt arbete intresserar han 
sig för välskräddade kostymer, förstklas-
siga hotell och schackspel.

”Schack är rättvist. Till skillnad från 
livet.”

Ansiktsmask av psykofarmaka
Fotografierna följdes av en första serie 
skulpturer, där han gjutit av sin familjs 
ansikten i tenn. Varje skulptur fotografe-
rades och smältes sedan ned till nästa 
ansikte, innan materialet slutligen fick 
formen av en kub.

Bakom en senare svit fotografier göm-
mer sig konstnärens mor bakom ett träd, 
osynlig.

”Varför ska jag vara med på bilden om 
jag ändå inte syns?”, lär hon ha frågat 
efter att ha tagit sig till Hagaparken med 
sin rullator ett flertal gånger under dagar 
när ljuset var rätt. 

Hon har också avbildats i en mask 
sammansatt av psykofarmaka, samt i en 
varm metallavgjutning som smälter en 
mjukare vaxavbild av konstnärens eget 
ansikte.

”Hon är glad att jag kan försörja mig 
på allt elände”, säger Anders Krisár på 
frågan om hans egna framgångar har gett 
henne försoning:

”Ja, det tror jag. Det har den gett mig 
med.”

Pappan figurerar däremot mer sällan 
i konsten. 

Anders Krisár bor i sin ateljé tillsam-
mans med sin hustru. Att han har flyttat 
till New York är till stor del ett affärs drivet 
beslut. 

Han säger att staden har mindre bety-
delse för hans konstnärliga skapande, 

men att han hoppas etablera sig på den 
amerikanska marknaden.

Privata konstkonsulter
Han har tidigare representerats av Gale-
rie Lelong i staden, men arbetar i dag 
med privata konstkonsulter. Förhopp-
ningen är att någon av de tyngre galle-
risterna ska nappa. För närvarande säger 
han att det är en öppen fråga hur länge 
han stannar.

Han är i gott sällskap. Våningen under 
används som ateljé av två andra svenska 
konstnärer, Matthias van Arkel och Char-
lotte Gyllenhammar, dotter till PG. 

GABRIEL 
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Nästa år blir 
det fysiska året

Jag kan vara ett år för tidigt ute här, men låt oss 
tro att 2015 blir det fysiska året. Det som inte 
kan digitaliseras – eller det man inte vill digita-
lisera – kommer att bibehållas i sin påtagliga, 
analoga form och få en ny höjd. Allt tycks näm-

ligen inte vara odelat positivt med digitala lösningar.

Skärmbaserad undervisning, till exempel, har visat 
sig ha brister. Föräldrar som har deltagit i en studie  
i Västsverige klagar: innan de kan hjälpa sina barn med 
läxorna måste de se en 20 minuter lång video. ”Hej mate-
matik” var enklare.

Det kontantlösa samhället gör också att barn numera 
har svårare att lära sig pengars värde, vilket privateko-
nomer har flaggat för. Hur mycket godis får man för en 
siffra? Betalningar är för övrigt ett problem, särskilt  
i glesbygd. Allt färre näringsidkare hanterar kontanter 
och ny teknik funkar dåligt när bredband och mobiltäck-
ning är otillräcklig.

Vad som är uppkopplat 
eller inte är visserligen 
snart en lika rudimentär 
fråga som den om man har 
enfas eller trefas el hemma. 
Men det som inte är upp-
kopplat får 2015 ett värde 
just genom att det är ana-
logt. Till och med innehåll 
på tryckt papper kommer 
att anses som coolt och lön-
samt. Inbjudningskort och 
julkort blir allt mer konst-
färdiga och viktiga för mot-
tagarens upplevelse – och 
du kommer att fortsätta älska känslan av magasinspapper 
mot dina helgfirande fingertoppar. 

Längden på de handsydda skornas stygn, vad kossan 
hette innan den blev kött, hur många sekunder armbands-
urets automatiska verk drar sig på ett dygn, vem som ägde 
Stradivariusfiolen ”Le Brun” efter att Paganini spelat  
på den – allt detta ger en status för vilken det kommer att 
gå att ta mer betalt för än tidigare. 

Och yrkena med kompetens kring 
papperskvalitet, typografi, informa-
tionsgrafik, trähantering blir ovanli-
gare men alltmer specialiserade, som 
sömmerskans och sko makarens.
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”Det som inte 
kan digitalise-
ras – eller det 
man inte vill 
digitalisera – 
behålls i sin 
påtagliga, 
analoga form.”
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SÅLD. Alexander Kling-
spors ”Cafe Surreal”, 
såldes till Salman 
 Rushdie. FOTO: EPW STUDIO
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