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JAKTEN PÅ 
ATT BLI HEL
Svenske Anders Krisár använder konst som terapi. Nu är han aktuell 
med utställningen Aurum där han bland annat visar upp sin mammas 
dödsmask. Av: Victor Johansson Foto: Phil Poynter
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lin tillhör Anders Krisár Sveriges mest hyllade konst-
närer. Baserad i New York flög han till Stockholm för 
att skapa det förgyllda ansiktet. 

– Jag tänkte att om ett par dagar kommer hon att 
vara aska så det är nu eller aldrig. Det var en märklig 
upplevelse. Det kändes verkligen som att hon inte 
var där, så det blev okej att göra det. Dessutom hade 
jag berättat för henne om projektet tidigare och hon  
tyckte att det lät jättefint.

En silikonmask gjöts av ansiktet och blev formen 
för det slutgiltiga verket. Anders Krisár skickade 
masken till ett gjuteri i norra New York. 

– Guld är ett så laddat material, säger han. Det kom-
mer från döda stjärnor som exploderar, det skapas 
inte på jorden, utan faller ner som asteroider. Det är 
magiskt.

Masken ger betraktaren möjlighet att kliva rakt 

På väggen hänger en dödsmask i guld. Den föreställer 
Anders Krisárs mamma. Verket är en del i utställnin-
gen Aurum som nu öppnar på konstgalleriet CF HILL 
på Norrlandsgatan. 

– En del av verken i utställningen är kopplade till 
min mammas bortgång, säger han. Det är min terapi 
att göra konst. Ett sätt att bearbeta saker och ting.

Upplyst av en ensam spotlight mot svart fond är det 
ett ansikte lika vilsamt som dramatiskt. Det var ett 
känsloladdat arbete att färdigställa verket.

– Jag fick göra en avgjutning på min mammas döda 
ansikte på bårhuset, säger Anders Krisár. Det var bru-
talt jobbigt, några dagar innan ville jag hoppa av, men 
en vän övertalade mig att fullfölja det.

Med utställningar på Galerie Lelong i New York, 
Speed Art Museum i Louisville och Autocenter i Ber-

Anders Krisárs verk Eva 
består av en dödsmask han 
gjutit av sin mor och sedan 
förgyllt. – Konst är terapi 
för mig, säger konstnären.



    24       ! PERFECT GUIDE

fram till döden och ta sig en ordentlig titt.
– Det är så grundläggande frågor som den behand-

lar: relationer, familj och död, säger han.
Guldet köptes för pengarna från mammans arv.
– Alla pengar som vi fick från arvet användes till 

masken. Hon var pank, det var hennes lägenhet i Tensta 
som gav oss möjlighet att köpa guldet.

I verket – som fått namnet Eva – blir guldet under-
ordnat personens existentiella värde.

– Normalt sett i livet tillför guld värde till en person, 
men i det här fallet tillför personen värde till guldet. 
Det här guldet har plötsligt ökat i värde, det skulle 
sjunka om vi smälte ner det. Det är intressant, vad är 
en människa värd?

I ett townhouse i centrala Stockholm står två brons-
statyer utställda i en tom sekelskiftssal. Högt i tak, knar-
rande trägolv, handmålad stuckatur. Anders Krisár – 
iklädd tight polo och gymnastikskor – berättar:

– Jag tycker inte om att fundera för mycket över min 
konst, säger han. Skulle jag försöka tänka fram mina 
verk skulle det bli pannkaka.

Aurum består – utöver guldmasken – av skulpturer 
i brons och polyester föreställande kluvna barn där 
halvorna håller varandra sällskap.

– Grundtemat är längtan efter att bli hel, det går  
igenom i princip allt jag gör. Jag är uppväxt under kao-
tiska förhållanden, det är det jag bearbetar. Konsten är 
ett sätt att titta på sig själv och lära känna sig själv.
De här polyesterskulpturerna borde användas som 
sjukhuskonst.
– Jag är faktiskt intresserad av kroppen. Det är så kon-
stigt att ha ett medvetande i en köttkropp. Tänk om 
den här stolen skulle få ett medvetande?
Det är ju ett ”mind fuck” om man börjar tänka i de 
banorna.
– Jag är ”mind fucked”, haha.

Uppväxt i Stockholm med en mamma som var bi-
polär och en pappa som var schizofren blev Anders 
fokus att få en stabil tillvaro. 18 år gammal kontaktade 
han School of communication arts i London där han  
antogs – helt utan ansökan – efter ett samtal med rek-
torn. Han fick jobb som art director på en reklambyrå 
i Köpenhamn som 19-åring och vann det prestigefulla 
reklampriset Guldägget sex månader senare. Först 
som 27-åring började han med konsten.

– Jag började fotografera, övade en sommar gen-
om att fota min fru varje dag och sedan åkte jag till 
Seychellerna och fotograferade. De bilderna blev min 
debut och jag vann Svenska fotobokspriset direkt. Då 
kunde jag fortsätta att göra konst.

Han flyttade till New York och kom att ställa ut 
överallt, från Prism i Los Angeles till Faulconer Gal-
lery i Iowa.

– Det är märkligt hur saker och ting blir. Det fanns 
inte på schemat att bli konstnär under min uppväxt. 
Jag ville bara få ett balanserat liv, säger han.

Klangen av kopp mot assiett ekar mellan vånin-
gens nakna väggar när Anders Krisár slår sig ner för 
en kaffe. Han berättar om det återkommande temat i 
hans konst:

– Känslan bakom verken är att försöka hitta sig 
själv. Jag tror att alla människor känner sig splittrade, 
det är inte många som känner sig riktigt hela. De  
flesta har den här strävan i livet.

Den självlärde konstnären Anders Krisár är aktuell med utställningen Aurum på galleriet 
CF Hill på Norrlandsgatan 24.

ANDERS KRISÁR

Ålder: 42 år.
Född: Stockholm.
Bor: New York.
Familj: Fru.
Aktuell: Med utställningen 
Aurum på galleriet CF HILL i 
Stockholm. Pågår till 2 juli.

”Det fanns inte på
schemat att bli 
konstnär under min 
uppväxt. Jag ville bara 
få ett balanserat liv.”


