Björkholmen Gallery är stolta över att presentera Hans Isakssons
senaste verk i utställningen The Canvas Show.
Hans Isaksson är född i Kiruna men bor och arbetar idag i Stockholm. Isaksson använder
sig av en rad olika metoder i sitt konstnärskap med en särskild förkärlek till skulptur,
Isaksson bemästrar illustrationen av kontraster i samhället genom betoningen av de
artificiella värderingar vi lägger i de små tingen som omger oss. Han är en mästare på att
spela ögat ett trick genom verklighetsskildringar som ger bortglömda och försakade ting
ett nytt tredimensionellt liv.
”Till skillnad från tidigare är nu varken processen eller verken kopplade till någon form av
avgjutning, allt är gjort med hjälp av duk, färg, och kniv, och handlar i större utsträckning
än tidigare om bilder, bortom en historia präglad av fysiska spår som inte härrör ur
bilderna själva. Som en konsekvens av detta, blir de nya bilderna paradoxalt mer liktydiga
med tingen de avbildar, och de visuella förvecklingarna och spel med det förväntade blir
också mer överväldigande. ” Rodrigo Mallea Lira*
”Hans Isakssons konst, och andra lyckade exempel i samma obestämbara genre, gör text
i det närmaste överflödig. Beskrivningar som ligger utanför det rent materiella riskerar att
bli så djupt personliga att de närmar sig det hallucinatoriska. Kanske bör man göra som
med ljussvaga stjärnor om natten; försöka fästa blicken strax bredvid för att se tydligare.
Förbrukade slippapper, värdelösa småmynt, tejprullar, skosnören och matrester. När man
beskriver stillebenmåleri talar man ibland om rhopografi, vilket betyder ungefär avbildning
av oansenliga ting och struntsaker. Begreppet står i motsats till megalografi som skildrar
gudars förehavanden, hjältars strider och historiskt avgörande händelser. Man skulle
kunna säga att rhopografi sysselsätter sig med det alldagliga och icke-heroiska. Det
stämmer bra på vad Hans Isaksson håller på med. Även de ständigt återkommande
frukterna i hans konst leder tankarna till stillebentraditionen”. Johan Hedbäck*
* citat av ur kommande bok om Hans Isaksson.
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