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There is something predatory in the act of taking a picture. To photograph people is to violate them, by seeing them as they 
never see themselves, by having knowledge of them they can never have. To photograph is to turn people into objects that can 
be symbolically possessed. 
-Susan Sontag 
 
The Gallery is proud to present Garden of Turbulence Kristina Jansson's second solo show opening Thursday, October 15th. 
Jansson continues with her exploration of the predatory nature of photography and popular media, which has been a major 
theme in her work since 2003 when she first painted her own portrait as an enlarged 35mm film negative.  In this show she 
delves into a conversation of utopian values as derived from The American Arts and Architecture Case Study House Program 
that existed from 1945 – 1966. The program’s mission was to design and build inexpensive and efficient model homes for the 
United States residential housing boom caused by the return of millions of soldiers after the end of World War II. In four large 
canvases Jansson paints the models or building sites from this program but it is unclear where the information is acquired by 
the artist. In the work, Playboy Mansion 180 x 200cm we see inside the pages of a magazine with the centerfold clearly 
painted on the right side of the canvas. The light and colors therefore are from another source perhaps from the inside of a 
photographer’s studio or a printer’s press. The artist contends that the actual Case Study House buildings built became 
symbolic Modernist icons in architecture that combined with the glamour of a Hollywood lifestyle ultimately failed to achieve 
the initial idealistic goals of the program. 
 
Another series of works develops out of a office scene that contains the implication of a sexual encounter between several 
couples. A large pair of works White Office (oil on canvas, 217 x 160) and Contact (photograph, 160 x 217cm) are combined 
with several smaller detailed canvases in a group. Contact is a full-scale negative printed as a large photograph of the original 
White Office piece before the original seems to be damaged by a photographer or a photographic process. The Case Study 
House Program paintings are dryly presenting the Modernist structures, but in White Office Jansson explicitly subverts the 
viewer’s understanding of the scene by covering the female body with white paint. Her expression and body is gone. The 
narrative, painted with Jansson’s signature style, has been altered in the positive canvas but stands clearly in the negative 
print. Therefore information of the tryst must be derived from the negative photograph, which the viewer deciphers, elaborates 
on the way to possession.   
 
Kristina Jansson, based in Stockholm, is the 2010 Carnegie Art Award second prizewinner and her works will be showing at 
Kunsthal Charlottenborg until November 15th 2009. The Carnegie exhibition tours the Nordic capitals, London, Beijing and Nice 
for a period of 18 months and notably Stockholm in March 2010. Kristina Jansson's paintings have been shown throughout 
Sweden, Europe and the United States. 
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Två uppmärksammade, yngre målare är aktuella med separatutställningar i Stockholm.
Carnegiepristagaren Kristina Jansson målar erotiska fantasier både vredgat och vällustigt, medan de
färgas av skam hos Yngve Rådberg.
Vad gör kvinnan i Kristina Janssons nya och omtalade skiktmålningar ”Contact” och ”White office” som nu visas på
Milliken Gallery? Det beror på med vilken blick man tittar. Genomgår hon en gynundersökning i sin kontorsstol? undrar jag
först. På nära håll ser jag en blundande tjej med hårtofs och platåskor som hasat sig ner på arbetsstolen för att med
mannens frihet bredbent slänga upp fötterna på skrivbordskanten. Hör hon alls dit? Väntar hon på någon? Smeker hon sig
själv? Är hon både sin egen och andras sexuella fantasi?

När den unga kvinnan i den ena bilden målas gråvit som på ett fotonegativ vänds hennes bild inåt. När hon i den andra
bilden målas frätande svart exponeras hennes kropp utåt. Genom färglagren dyker en Santa Claus-figur upp, klädd i en
uppknäppt pälskantad rock och gympadojor på fötterna. Obehaglig och lockande. På ett skrivbord i bakgrunden syns en
naken kvinna som stående på alla fyra nyfiket tycks titta på när mannen onanerar.

I samma bildrum möts det oförenliga: klassiskt modernistiskt måleri, kontrollerad kontorsestetik, ohämmad sexualitet och
exploaterande pornografi. Med ett skönt och sönderfallande måleri låter Kristina Jansson färgen och sexualiteten ta plats i
modernismens kropps- och kvinnofientliga renhetsideal. Inte underligt om betraktaren blir villrådig. Det är ovanligt med ett
måleri som på samma gång är maktkritiskt och sinnlighetsbejakande, vredgat och välgjort, sorgset och vällustigt.

Det är genom de många oljefärgsskikten som Kristina Janssons mångperspektivistiska bildberättelser långsamt framkallas.
Normbrytande och exploaterande erotiskt liv i kalla kontorsmiljöer är bara ett av hennes ämnen. Övergivna modernistiska
husprojekt är ett annat. Här invaderade av växtlighet, fukt och måleri. Det är svindlande bildbyggen där taken lyfts av för att
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blotta såsiga golv, skinande bordsytor och blänkande spishällar. Arkitektoniska utopier utan människan, hämtade från det
amerikanska projektet ”Case study houses”.

Om Kristina Jansson målar skiktat, exakt, med lust- och skuldkänslor i svart, så är Yngve Rådbergs nya måleri
lerjordsfärgat, anatomiskt ojämnt och fotorealistiskt med en glidning mot Vermeers matta dunkel och HammershØis korniga
dörrkarmar. I Yngve Rådbergs nio små målningar på Galleri Gunnar Olsson färgas skammen och det sexuella våldet lika
oförställt bruna som dyn och skiten. ”Umbra” (även skugga på latin) kallar han sin bildsvit, med lite vitt som enda ljuskälla.

I Yngve Rådbergs tidigare målningar står en man och tittar in mot halvöppna dörrar, slutna rum och Malevitjsvarta bildrutor.
Nu tycks rummet öppnat. Där inne utspelas ohyggliga övergrepp. Där pissar gärningsmannen på sitt liggande mörkhyade
offer. Där tvingas kvinnan till oralt samlag. I målningen ”Flash-back” jagas mannen av sin skugga, i ”Turning point” vaktar
han sin dörr. I Yngve Rådbergs måleri kan offret och förövaren vara samma person. Bildrummen talar dubbelt. Innanför
sidenmatta väggar, en mental bildvärld om det mest föraktade.

Jessica Kempe
kultur@dn.se

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
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