
VÄSTERBOTTENS-KURIREN

Litteraturen är inte en sport och inte en tävling, men det handlar naturligt-
vis om att ha uthållighet med författarskap man tror på.

Eva Bonnier, förläggare på Albert Bonniers förlag, i en DN-intervju om förlagens syn på Nobelförfattarskapen. 
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Det går knappt en dag utan att 
namnet Jögge Sundqvist påta-
las i västerbottniska slöjd- och 
konstsammanhang. Därför är 
helgens vernissage överraskan-
de – Lilla Galleriets nya utställ-
ning är de facto Sundqvists för-
sta solopresentation i Umeå på 
över sex år. 

Eller så är detta inte alls 
märkligt, utan bara en effekt av 
att upphovsmannen är evigt ak-
tuell. Det blir ju onekligen svårt 
för den evigt efterfrågade att 
finna tid till att ta samlat grepp 
om sin produktion. Ska dessut-
om något njuggt sägas om den-
na utställning, som visar hela 67 
verk, är det just att dess temata 
är en aning dunkelt, spretigt och 
öppet. 

Samtidigt vore det minst lika 
svårt att ringa in Sundqvists 
verksamhet i ett smalare sam-
manhang. På slöjdscenen är 
han unik i sin mångsidighet, i 
det att han bär på och uppvisar 
en stark tradition, genom direk-

ta släktband såväl som i sin fä-
bless för slöjdens levande histo-
ria. Och alltjämt är han en av 
de slöjdare som står närmast de 
nutida konstuttrycken, en som 
aldrig räds att experimentera 
med färg och form. 

Detta är heller inget sensa-
tionellt konstaterande. Senast 
Sundqvist ställde ut i Umeå 
skrev VK:s recensent att konst-
nären ”utvecklar slöjdens själ i 
gränslandet mellan traditionellt 
hantverk och modern estetik”. 

Mer intressant vore väl att 
försöka utröna hur denna po-
sition bevakats i sex år, och då 
har vi snart gått varvet runt. Vi 
är tillbaka i de många disparata 
uttrycken.

Hälften av utställningsföremå-
len på Lilla Galleriet är slevar i 
krokvuxen björk – Sundqvists 
favoritmaterial. De utgör ett 
slags fundament, slevarna vitt-
nar om kniven som följer fiber-
riktningen, kommunicerar med 
materialet och frågar ”vad vill 
du bli?”. Underförstått är att ett 
bruksmaterial alltid är mer än 
ett simpelt husgeråd. Väl i sin 
besticklåda kommunicerar det 
med såväl historia som samtid, 
talar till den samlade djupa kun-
skapen, det hållbara, det genui-
na och det överraskande. 

Föremålen behöver inte ens 
vara nyttiga. En stol, som Om-
famnaren, kan vara en instal-
lation. Genom att Guds envisa 
ansikte karvats fram ur stols-
ryggen har den gjorts obekväm 
att bruka, en påminnelse om att 
tiden på jorden är kort och att 
den slutgiltiga vilan är evig.

Här uppenbaras också en 
färsk riktning. De senaste åren 
har sett en utveckling mot det 
skulpturala i Sundkvists slöj-
dande. Eftersom att den går 

genom bruksföremålen ter sig 
resan fullständigt respektlös – 
inte mot traditionen, utan mot 
betraktaren med sina invanda 
föreställningar om vad slöjd är. 
Ytterst märks tendensen i ut-
ställningens huvudnummer, pa-
ret Inanna och Dumuzi. Utifrån 
ett sumeriskt poem, tillika en 
av de äldsta kärlekshistorierna 
i världslitteraturen, har Sund-
qvist karvat två skulpturer. Hon 
– en gudomlig dubbelnatur om 
vilka myterna ofta betonar den 
lättretliga naturen samt de ödes-
digra konsekvenserna av hen-
nes vrede och sexualitet. Han 
– herdekungen som genom sin 
kärlek till Inanna lurades läm-
na jordelivet för en tron i under-
jorden.

Namnet Inanna brukar antas be-
tyda Himmelshärskarinnan, 
och därför har hon skänkts en 
träbas som pekar uppåt. På sam-
ma gång har skulpturen getts en 
överkropp som pekar i motsatt 
riktning, mot jorden. Tillsam-
mans ger detta, i Sundqvists 
tappning, en timglasform. Ut-
formningen är ingen slump. Det 
är den aldrig.

I stället kan den kantiga tim-
glaset förstås som en evighets-
symbol som kommer igen i de 
flesta traditioner: den kan app-

liceras på det gamla Mesopota-
mien såväl som på konstnärens 
Västerbotten där balansen mel-
lan himmel och jord alltid va-
rit bärande. Kopplingen till vår 
slöjdkonst, och till sleven, tycks 
kanske omständlig, men den 
finns där.

Utställningen myllrar av den 
sortens genomtänkta symbo-
lism, men det gäller som sagt 
att ögonen tillåts färdas vidare 
från de för Sundqvists typiska 
ordtavlorna.

En höjd blick avslöjar också en rö-
relse mot det rustika. Fler och 
fler av Sundqvists föremål har 
kommit att förärats en sliten pa-
tina, en rostig spik från något 
hemman eller ett gammalt gul-
brunt armeringsjärn. Nu finns 
en stramhet i de svärtade parti-
erna ur vilken de vitala färger-
na väller fram, det spritter av 
glädje, mitt i kvalet. 

Sundqvists projekt baseras 
fortfarande på en slags levande 
idépoesi, där är inget nytt. Men 
att det handgripliga fortsät-
ter föra en, allt hårdare, kamp 
med det abstrakta, och ständigt 
prövar nya vägar i striden – det 
skänker verken djup, år efter 
år. Ett folkligt djup, om man så 
vill.

ERIK JONSSON

Idépoesi mot nya vägar i striden

Den Dansande Dervischen.

Inanna, Himmelshärskarinnan, har i Jögge Sundqvists tappning givits en timglasform. Ovan Rimfaxe ”Storyteller”, till höger Omfamnaren.


