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FULL SPEED AHEAD!

Marianne Lindberg De Geer (f.1946) är en av de mest fram-
trädande svenska konstnärerna idag. Hennes direkta uttryck be-
rör, upprör och roar – med en blick som inte väjer för det som gör 
ont eller provocerar.

Full Speed Ahead är en omfattande retrospektiv där målningar, kol-
TIOM��ÅTU�� TR]L^MZS�WKP�[S]TX\]ZMZ�^Q[IZ�SWV[\VqZMV��LZIUI\QSMZV�
och debattören  Marianne Lindberg De Geers mer än trettioåriga 
produktion. Bland verken märks den uppmärksammade bildserien 
Jag tänker på mig själv: hundratals kollage där konstnären metodiskt 
klistrat in sitt eget ansikte över andras, och placerat sig själv i  redan 
existerande konstverk eller situationer av kulturell och historisk 
betydelse. På Färgfabriken visas också en nygjuten version av den 
omdebat terade offentliga skulpturen Jag tänker på mig själv – Växjö, 
föreställande konstnären naken i en anorektisk respektive över-
viktig kropp. Bronskvinnorna har väckt  starka känslor hos växjö-
borna och blivit såväl vandaliserade som omhuldade.

MLDG har full fart framåt! Under de senaste åren har hon 
bland annat satt upp tre pjäser på Kulturhuset Stadsteatern och 
 Dramaten, varit konstchef  på Kulturhuset i Stockholm, sommar-
pratat i P1 samt skrivit en debutroman. I Full Speed Ahead möter vi 
MLDG:s konstnärskap genom visningar och publika samtal med 
konst nären närvarande.

Till denna publikation har vi låtit konstnären och konstvetaren 
Lars Vilks respektive konstkritikern Jessica Kempe ge varsin bild 
av MLDG i form av en essä – texter som ger intressanta och per-
sonliga nycklar till MLDG:s konstnärskap. 
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Ser du mig,������
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Jag tänker på mig själv – Växjö, 2006.
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Konstens många vägar
av Lars Vilks

Att skriva en katalogtext om och kring MLDG är en encyklo-
pedisk uppgift. Hon är bildkonstnär. Dock är bildkonstnär idag 
M\\�^Q\\�JMOZMXX�[WU�WUNI\\IZ� N�Z]\WU�UsTMZQ�� [S]TX\]Z��OZIÅS��
\MKSVQVO�� NW\W�� =VLMZ� LM� [MVI[\M� LMKMVVQMZVI� PIZ� ÅTU�� ^QLMW��
ljudverk, relationell konst, text- och idéverk tillkommit. Med 
mera. MLDG har väl gått genom hela den taxonomin men det 
slutar inte där. Hon är författare och dramatiker, scenograf, 
curator men också kulturdebattör och konstant verksam i  sociala 
medier. Till detta skall läggas att hon också är en muntlig be-
rättare i radioprogram och intervjuer. En välkänd medieröst 
tämligen ofta upprörd över ett eller annat. Dessutom principfast. 
Är det något som inte passar säger hon det även om det render-
ar henne ovänner och förlorade inkomster. Ingen i Sverige går 
 säker för MLDG, därav det myntade uttrycket ”Who’s Afraid of 
MLDG?”. Praktiskt taget allt hon gör utgår ifrån hennes erfaren-
PM\MZ��,M\�SIV�UIV�[qOI�WU�LM�ÆM[\I�SWV[\VqZMZ�UMV�PqZ�qZ�LM\�
särskilt markant. Hon hämtar t ex gärna motiv från sin närmaste 
omgivning. Att skriva om MLDG:s konst är därför något kom-
plicerat. 

Det händer inte så ofta att framgångsrika och intressanta konst-
närer lämnar konstvärlden. Men ett exempel är  Charlotte 
 Posenenske (1930–1985) som 1968 gav upp sin konstnärliga verk-
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samhet. Hon arbetade med en form av minimalistiska instal-
lationer men insåg att konst inte kunde åstadkomma något i 
det politiska livet. Hon kom att ägna sig åt sociologi och åter-
vände aldrig till konsten. Emellertid återvände konstvärlden till 
 Posenenske och sedan ett decennium har hon haft en framgångs-
rik karriär sedan hon blev återupptäckt 2007. Ett annat, lite 
halvhjärtat exempel är Michelangelo Pistoletto som 1974 drog 
sig tillbaka, också av politiska skäl, och utbildade sig till skid-
instruktör. Men han var snart tillbaka. Ett ytterligare exempel 
är Jean Dubuffet (1901–1985). Han började studera måleri 1918 
men tröttnade på den akademiska undervisningen och kom istäl-
let att ägna sig åt vinproduktion. Han återkom till konsten 1942 
och hans första succé blev en serie porträtt, bland annat av konst-
handlaren Pierre Matisse som såg till att framgångsrikt lansera 
PWVWU� Q�=;)��,]J]NNM\� [SIXILM� [QV�XZWÅT�]\QNZsV�W]\[QLMZ�IZ\�
WKP�LMV�^IZ�TQ\M�IVVWZT]VLI�qV�^IL�UIV�N�Z��^ZQO\�ÅVVMZ�Q�LMV�
grupperingen där han placeras, de franska informella målarna. 

MLDG har gjort en sådan resa men lite annorlunda. Hon inled-
de en konstnärsbana med att studera 1969–1972 på Hovedskous 
Målarskola i Göteborg. Vid den tiden hade starka politiska vind-
ar blåst genom konsten i Europa. Protester på Venedig biennalen 
�!� � TMLLM� \QTT� I\\� QV^QOVQVOMV� ÅKS� qVLZI[� WKP� ]XX[SR]\I[� WKP�
den nästkommande biennalen 1970 anpassades till nya behov 
(om även rätt tillfälligt). Även på Documenta i Kassel 1968 pro-
testerades det, inte minst mot att utställningen dominerades av 
amerikansk konst och att mera radikala yttringar saknades. 
Inom parentes kan nämnas att av de 149 deltagande konstnärer-
na var 4 kvinnor. Proteståret 1968 satte sina spår även i Sverige. 
Debatterna på Konstfack blev så intensiva att skolan stängdes för 
att man skulle fundera på frågan ”Varför går vi egentligen här?” 
När skolan öppnades igen möttes man av texten: ”VI DRUNK-
NAR I SKIT – ANDRA SVÄLTER IHJÄL! OM TIO ÅR 
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KOMMER KRASCHEN. VET DU DET? OCH HÄR GÅR 
VI OCH RITAR OCH RITAR OCH RITAR.”1 I Göteborg 
JTM^�LM\�XWTQ\Q[SI�QVÆa\IVLM\�[\WZ\�Xs�>ITIVL"�ºSWV[\TQ^M\�LWUQVM-
ZILM[�I^�3.54�Z��[WU�OMVWU�MTM^ZsLM\�]\�^ILM�M\\�[\IZS\�QVÆa\�
ande på Valands konstskola.” I den Göteborgsbaserade tidskrif-
ten Paletten ändrade redaktören Leif Nylén ett planerat nummer 
om minimalismen till det revolutionära temat ”Konst/demon-
stration/ockupation/revolt”.2 På Hovedskou märktes inte mycket 
av detta och MLDG ansåg att konst inte hade med politik att 
göra. Men i takt med tiden menade hon också att konst var något 
småborgerligt och valde istället att engagera sig i musikteater-
gruppen Nationalteatern och senare deltog hon i Tältprojektet, 
de fria gruppernas sista manifestation. Dessutom utbildade hon 
sig till mentalskötare för att försörja sig.

MLDG återvände till konsten 1987 inspirerad av Lena  Cronqvist. 
Från den positionen kom det sig att hon kunde lägga till ett högst 
^q[MV\TQO\� QV[TIO� Q� [QV�JQWOZIÅ"�.ZsV� [R]S[S�\MZ[SI� \QTT� SWV[\VqZ��
Konstnärer som har en annan bakgrund än den vanliga vägen 
från konstskola till konsthögskola till karriär kan göra oväntade 
saker. I konstvärlden är det inte oävet att ha haft ett ”riktigt” 
arbete för att kunna vara mer ”autentisk” än bara konstnär. De 
är inte inprogrammerade med de gängse koderna och det  brukar 
märkas. Det betyder inte att man just på grund av detta blir 
framgångsrik men man kan bli det. Och det får man väl säga om 
MLDG som, vilket jag redan har nämnt, i sin verksamhet rör sig 
över många områden. Det är naturligtvis ovanligt men passade 
väl in i den postmoderna mångfalden. 

Återvändandet till konsten inföll samtidigt med att postmodern-
ismen tämligen snabbt övertog hegemonin. Kritikern Lars O 

1 http://formensfrigorelse.blogspot.se/

2 http://goteborgskonstmuseum.se/wp-content/uploads/2016/08/skiascope-2.pdf
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Ericssons recensioner och texter och Lars Nittves utställning 
 Implosion – Ett postmodernt perspektiv på Moderna Museet 1987 blev 
QV[XQZI\QWV[SqTTWZ� \QTT� MV� ZIL� SWVÆQS\MZ� WKP� LMJI\\MZ�� 5W\[q\\-
ningen mellan modernismen och postmodernismen handlade 
mycket om å ena sidan konstens unika värde och dess upphöjda 
uttryck (modernismen) gentemot distans, relativisering och ironi 
(postmodernismen). MLDG var knappast någon medveten post-
modernist och under genombrottsåren (ca 1987–1992) var det 
nog så att de svenska bidragen huvudsakligen var intuitiva men 
ÅKS�[QV�XTIKMZQVO�I^�4IZ[�7�-ZQK[[WV�WKP�IVLZI�[WU�S]VLM�OM�
verken den tidstypiska diskursen.

54,/�S]VLM�^Q[I�]XX�[s^qT�WZQOQVITQ\M\�[WU�XZWÅTMZQVO��5MZI�
betydelsefullt än allt annat är dock att få tillgång till ett nätverk. 
Som hon själv brukar säga gifte hon in sig i ett sådant genom 
sin man Carl Johan De Geer. Att vara konstnär betyder inte så 
mycket förrän man lyckas med att stiga i graderna. Och det gör 
man genom nätverket, dess tjänster och gentjänster och rekom-
mendationer. Vägen till ett ansett galleri eller en motsvarande 
SWV[\PITT��,M\�TaKSILM[�^qT�WKP�ITT\[MLIV�LM[[�SIV�PWV�XZWÅTMZI�
sig som sjuksköterskan som blev konstnär. ”På riktigt”, eftersom 
det inte alls är ovanligt att man lämnar ett yrke och blir konstnär. 
Men ytterst sällan blir man en betydande sådan.

Kontroverser och skandaler är eftertraktat. MLDG har lyckats 
UML�VsOZI�[sLIVI�������ÅKS�PWV�]XXLZIOM\�I\\�O�ZI�MV�INÅ[KP�
N�Z� ÅTUNM[\Q^ITMV� Q� /�\MJWZO��0WV� IVVWV[MZILM� ]\� [Q\\� ]\ZaU-
me till högstbjudande vilket blev tidningen Amelia. Den i sam-
tidskonsten bevandrade känner till att ett sådant grepp inte var 
någon nyhet. Numera superstjärnan Maurizio Cattelan (han är 
autodidakt och har arbetat som sjuksköterska) upplät 1993 för 
en god slant sin plats på Venedigbiennalen till parfymreklam 
för Schiaparelli. Ett konceptuellt verk: Working Is A Bad Job. Den 
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$IƓVFK��*¸WHERUJV�)LOPIHVWLYDO, 2001.
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möjliga referensen blev inte någon del av diskussionen. Den kom 
huvudsakligen att handla om konstnärens förmenta cynism och 
penninghunger. Cattelans kommenterade sitt verk med att han 
var frustrerad inför sin uppgift att komma på något och därför 
överlät det åt någon annan. MLDG hänvisar till Dan  Wolgers 
utställning 1991 på Gallery Lars Bohman där konstnären lät 
�ZMSTIUJaZsV� :QÅÅ� O�ZI� ]\[\qTTVQVO� ]\IV� PIV[� QVJTIVLVQVO��
 Hennes infallsvinkel var konstpolitisk. Konstnärer har i allmän-
het dålig ekonomi och får sällan några större arvoden: En god 
affär är bättre än en dålig, en konstnär skall också betala sina 
räkningar. MLDG har fortsatt att engagera sig i frågan, under 
sin tid som styrelseledamot av Kulturrådet drev hon genom MU–
avtalet (ersättning till konstnärer vid utställningar). Men konst-
närernas ersättning är ett svårlöst problem. Vem skall ta del av 
vad eventuella köttgrytor delar ut? Konstnärerna är många och 
var man skall dra gränsen för yrkesverksamhet är inte lätt. För 
att ge ett perspektiv på konstnärsproletariatet kan man se på de 
stora konstscenerna. Don Thompson skriver i sin bok om konst 
och ekonomi3�I\\�LM\�Q�4WVLWV�ÅVV[�]VOMNqZ��������^MZS[IUUI�
konstnärer och ungefär lika många i New York. Av dessa 80 000 
är ca 75 superstjärnor, 300 är framgångsrika med stora gallerier 
bakom sig. Nästa nivå utgörs av omkring 5 000 som delvis har 
gallerirepresentation men som är tvungna att komplettera sina 
inkomster med undervisning, skrivande eller understöd. Man be-
räknar att ca 30 000 konstnärer i London och New York går runt 
i städerna och prövar att få gallerikontakter. Det lyckas sällan. I 
Sverige är det inte lika illa men likväl ett svårlöst problem.

År 2002 uppstod en ny kontrovers. Det gällde MLDG:s använd-
VQVO�I^�VsOZI�OZIÅ[SI�JTIL�UML�JIZVUW\Q^�I^�4MVI�+ZWVY^Q[\��
I dessa har hon klistrat in sitt eget självporträtt. Cronqvist kände 
sig som hon skrev i ett brev till MLDG ”utnyttjad, kränkt och 

3 Thompson, Don: The $12 Million Stuffed Shark, London 2008, sid. 59
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arg”. Saken polisanmäldes. Ämnen som berör upphovsrätten 
qZ�QV\ZM[[IV\I�WKP�Q�LIOMV[�JQTLÆ�LM�UML�s\MZIV^qVLVQVO��KQ\I\�
och eventuella plagiat är det inte lätt att orientera sig. Fallet med 
Cronqvist visade sig vara tämligen enkelt. Åklagaren menade att 
det var en tillåten form av metakonst. MLDG:s förklaring var att 
hon ville känna in sig i Cronqvists värld. Man kommer dock inte 
ifrån att det också är en kollision mellan modernism och post-
modernism. Cronqvists expressiva och allvarliga verk gentemot 
MLDG:s dråpliga tillägg som ger bilden en humoristisk effekt. 
Helt riktigt att det är ett självständigt verk. 

%LOG�XU�Jag tänker på mig själv – Lena Cronqvistsviten, 2001.
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Vad domstolarna brukar beakta är hur mycket ett nytt verk vilar 
Xs� M\\� \QLQOIZM��,M\� PIZ�UIV� S]VVI\� [M� Q� ÆMZI� NqTTIVLM�LWUIZ�
mot Jeff Koons. Han kan t ex omvandla ett foto till en skulptur 
WKP�O�ZI�[Us�LMSWZI\Q^I�\QTTqOO�UMV�JQJMPsTTMZ�JMÅV\TQOI�M[\M\Q[-
ka formler. I MLDG:S metaverk betonas inte den ursprungliga 
framställningen och stämningen. Cronqvist kan naturligt nog 
känna sig kränkt för att hennes verk ”misshandlats” men det är 
MV�IVVIV�[IS�qV�XTIOQI\��1�;^MZQOM�PIZ�^Q�PIN\�ÆMZI�]XXUqZS[IU-
made fall. Ett av dem är Markus Anderssons målning Syndabockar 
som ställdes ut på Modernautställningen 2006. Målningen visar 
Christer Pettersson i ett landskap och en get i bakgrunden. Geten 
SIV� Tq\\� QLMV\QÅMZI[� [WU�PqU\IL� NZsV�?QTTQIU�0WTUIV�0]V\[�
måning från 1850-talet, The Scapegoat. Porträttet av  Pettersson 
PIZ� M\\� NW\WOZIÅ� I^� 2WVI[� 4MUJMZO� [WU� N�ZTIOI�� 4MUJMZO� JM-
stämde sig snabbt för att polisanmäla konstnären för eventuellt 
brott mot upphovsrätten. Detta föranledde MLDG (som deltog 
i Modernautställningen) att skriva en artikel i DN (2006-03-20) 
där hon ironiskt hälsade fotografen ”välkommen till samtiden” – 
där mångfalder av bilder blir föremål för nya användningar i en 
postmodern reproduktionstid. Fallet verkade också enkelt men 
det skulle bli en segsliten historia som till slut avgjordes i Högsta 
Domstolen i mars 2017. ”Målningen får en helt annan mening än 
LMV�[WU�NW\WOZIÅM\�PIZ��1�[\qTTM\�N�Z�M\\�NW\WOZIÅ[S\�[\IZS\�XMZ[WV-
porträtt framträder i målningens form en allegori som antyder 
kritik av ett massmedialt behov av syndabockar. Det handlar om 
en kommentar över samhället och tiden” skrev HD i sitt beslut. 

Det är svårt att komma ifrån betydelsen av svensk konst och konst-
historia. Nationell begränsning brukar idag betraktas med stor 
misstänksamhet. Konsten bör, enligt mångas åsikt vara gränslös 
och internationell. Men nu är det så att Sverige har tämligen få 
konstnärer som gör sig gällande i ett internationellt perspektiv. 
,M�ITTZI�ÆM[\I�qZ�^MZS[IUUI� Q�;^MZQOM�WKP�LM\� [WU�LQ[S]\MZI[�
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och visas är i stor utsträckning nationellt, dvs. har sin aktualitet 
i  Sverige. De konstnärer som har en internationell karriär har 
hittills inte nått en sådan nivå att de kommer att bli inplacerade 
i någon internationell konsthistoria. Det betyder inte att de är 
 ointressanta vilket också gäller för många konstnärer som ren-
odlat rör sig inom landets gränser. Att bli en internationell storhet 
kräver ett stort arbete och ett gediget nätverk. MLDG refererar 
(se ovan) till Lena Cronqvist och Dan Wolgers. Internationellt 
[M\\� qZ� LM[[I� WKP� LM� ÆM[\I� IVLZI� [^MV[SI� SWV[\VqZMZ� QV\M� SqV-
da. För att hålla detta kulturarv levande bör man betona vikten 
av svensk konsthistoria. I en sådan kan också beredas plats för 
 svenska konstnärer som har varit med i den internationella sam-
tidskonsten men som efter hand har försvunnit från den  arenan. 
Vi får nog tänka oss att MLDG tar en plats i svensk konst historia. 
0WV�PIZ�S^ITQÅKMZI\�[QO�^qT�
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Rabbit Tales – A Study in Postcointal Depression, 2006, Umedalen Skulptur.
Ö – Gudfadern,������
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Gravsten – Mamma Ring Hem, �����
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Trodde du att jag visste,������



��
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7HFNQLQJDU�XU�VHULHQ Skulptur, 2010. 
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Jag tänker på Marianne Lindberg De Geer 
– hennes bildvärld är en övärld

av Jessica Kempe

Jag minns när Marianne Lindberg De Geer visade nya teckning-
ar i oljekrita på papper. Det var på Galerie Bel Árt i  Stockholm 
år 2011. Utställningen hette Revir. Jag förstod snart varför. 
 Februarisolen satte ljus på väggarnas rader av små tecknade linje-
knyten, skrynkliga och exakta – somliga insvepta i virvlar av gula 
streck. Likt auror, överstrykningar eller bara accentueringar. De 
ÅKS�ÅO]ZMZVI�I\\�Z�ZI�[QO��;WU�Xs�MV�QVZM�[KMV��1V]\Q�LM�\MKSVILM�
byltena låg något inbäddat som jag kände igen. Förundrad och 
upptäckarivrig ritade jag av teckningarna på utställnings bladet. 
Och såg ett myller av blandmotiv: säckiga berg, hopsjunkna klä-
der och mjuka granar med slaka penisar. Där fanns kullar, hög-
ar och öar. Och en ensam tropikhatt. Också den en liten kulle. 
Kanske samma koloniala hatt som främlingarna bär i  Marianne 
 Lindberg De Geers målerisvit Vilse i kulturen. Jag tänker på mig själv 
– orientering, 2006. Jag såg lindade bebisar, bandagerade barn, 
påbyltade äldre, breda leenden och dödens svepningar. Och de 
slokande kaninöronen från serien Rabbit tales – a study in postcoital 
depression, 1999. Samt en tillknycklad Musse Pigg. (Kallas inte 
Marianne Lindberg De Geers make för Musse?). Språk, bilder, 
ting och tillstånd i en och samma kritbylten. Kritan, barnets 
 första penna.
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På utställningen mindes jag hur Marianne Lindberg De Geer 
redan tidigare iscensatt sina bylten i brunbeige säckväv med in-
monterade motorer. Ömkansvärt instängda varelser som med 
tyget tätt tryckt mot kroppen vilset släpade sig fram över utställ-
ningsgolven. (Jag tänker på mig själv, 1993). Gestalter som i installa-
tionen Teater omformades till mekaniska människospillror osaligt 
inneslutna i sina egna rörelser. När Marianne Lindberg De Geer 
tänker på hur det är att vara ett bylte, blir också betraktaren en 
del av byltets belägenhet.

Med 1990-talets demokratirörelse och människorättskamp gav 
JQTLSWV[\MV�q^MV�Z�[\�s\�LM�N�Z[]UUILM�\QVOMV��6]�ÅKS�SVa\M\��
SWN\IV�WKP�SINNMSWXXMV��XWZ[TQV[ÅO]ZMV��XZaLVIL[[ISMV�WKP�XIT-
len tala i egen rätt. Liksom det minsta barnet. Som i Marianne 
Lindberg De Geers konst. På en av sina första måleriutställning-
ar 1991 lät hon bilden av en mycket liten och otröstligt gråtande 
ettåring i jätteformat dyka fram ur en blågrå rymd – som på en 
INÅ[KP��1�[\qTTM\�N�Z�MV�ÅTU[\RqZVI�MTTMZ�MV�XWTQ\Q[S�TMLIZM�M\\�ZQS-
tigt barn som ser rakt på betraktaren. Med sina expressionistis-
ka porträtt av barnet som person och eget subjekt rev Marianne 
4QVLJMZO�,M�/MMZ�]XX�M\\�PsT�Q�SWV[\MV[�I^XMZ[WVQÅMZILM�JIZV-
klichéer. Att upprätta det ringaktade blev ett konstens tidstema. 
Marianne Lindberg De Geer hade gott sällskap i konstnärer som 
Dan  Wolgers, Yoko Ono och Mike Kelley, Anders Widoff och 
Jeff Koons.

Teckningsutställningen på Galerie Bel Árt år 2011 knöt ihop 
Marianne Lindberg De Geers kärnämnen. På nytt läser jag vad 
hon skrev på utställningsbladet. Där stod: ”När jag var barn hän-
de det ofta och det händer faktiskt fortfarande. Jag duschar. Bad-
handduken och kläderna ligger på golvet. Eller så har de hamnat 
hängande över en korg med tidningar eller en pall. De bildar 
öar, bylten. I dem kan jag se ansikten, djur, platser och händelser. 
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 Tiden färgar det jag ser. Den jag blivit tolkar vad jag ser annor-
lunda, än den jag var. Jag tittar på dem länge. Jag grips av stund-
MV��;KMVMV�ÅVV[�JIZI�N�Z�UQO�R][\�V]�WKP�ITLZQO�UMZ��;\ZI`�[SI�
jag plocka upp handduken, torka mig och sätta på mig kläderna.”

I den 30-åriga backspegeln ser jag nu att Marianne Lindberg 
De Geers hela bildvärld är en övärld. En arkipelag. I hennes 
visuella landskap bildar varje objekt, installation och iscensätt-
ning, målning, collage och teckning en utsparad plats. Att stiga 
upp på, landa, bygga och bli till på. Eller att överge, fastna eller 
dö på. För vad är hennes rundade gravstenar i svart diabas om 
inte just dödens öar – från vilka mamman bönas att ringa hem 
( Mamma Ring Hem, 1997), döden ombeds vänta och livet att sätta 
fart ( Vänta och Full Speed Ahead, 1997).

Och allting är nu,������



��

Marianne Lindberg De Geers konstnärliga öar formar sig sam-
tidigt till utsiktspunkter att omförhandla, spana och utgå från. 
Utgångspunkter. Och smärtpunkter – hårda likt slagbordet och 
den svarta köksstolen som står gränsle över den motståndslösa 
barnkroppen utan armar och ben inuti jeansen och tröjärmarna. 
(Jag tänker på mig själv. Full speed ahead, 1996). Så utgör  också den 
cancerdrabbade pallen i verket Pall med utväxt (1995) både en ö, 
en kropp och en mental bearbetningsplats. Den stora, välmående 
och rödblå tumören i trä sitter illa till, gömd under sitsen.

På utställningen Ståplats (i meningen dränkning genom cement-
tyngder) på Olle Olsson-huset i Solna året 1997 kallade  Marianne 
Lindberg De Geer sina iscensättningar för just öar. På toppen 
av bergsmetaforiska lampskärmar, stolar och bord utspelade sig 
tragi komiska möten och dramatiska vardagshändelser nedsänk-

Ö – He is leaving home, �����
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ta i cement som stelnat i en skrynklig plastpåse. I Ö – He is leaving 
home lämnar en resklar man i hatt och kostym ett halvfärdigt 
hus. Endast räven blir kvar. Jag tyckte rätt synd om det där hu-
set utan tak. Som om huset vore jag själv. Och räven mitt lilla 
barn. Fastlåsta i könsrolls träsket? Eller räddar sig mannen från 
en ruin? Ingen har det lätt i Marianne Linberg De Geers övärld. 
Det är inte svårt att ömma för det avsågade hästhuvudet som på 
sin  cementkudde försöker lyfta sig en aning när kostymmannen 
vänder ryggen till och går. Men på Marianne Lindberg De Ge-
ers öar är livet inte så gjutet som det verkar. Där bryts cementera-
de mönster och där skapas nya gemenskaper. Prydnadskaninen 
 vinkar uppmuntrande till den modfällda porslinshunden. I Ö – 
Lena med isbjörn ser barnet och vilddjuret varandra stilla i ögonen. 
I l�·� NaZI�ÅO]ZMZ� WKP� \ZqL samlas en skara tafatt gjorda porslins-
ÅO]ZMZ�·�MV�VITTM��MV�ÆQKSI��MV�P]VL^ITX�WKP�MV�I^�LM�[R]�L^qZO�
arna – för att i en andaktsfull cirkel begrunda en tall. Inuti en 
kupa. Naturen exotiskt inglasad, beskådad av populärkulturen.

1�5IZQIVVM�4QVLJMZO�,M�/MMZ[��^qZTL�JMÅVVMZ�[QO�UW\Q^�WKP�OM-
stalter i relation. ”Tvåsamhetens magnetfält där kaninerna står 
och faller med varandra”, skrev Ingela Lind i DN om  Marianne 
Lindberg De Geers första kaninteckningar 1999. Kaninerna 
kom senare att förevigas i marmor och granit och inta torg och 
stadsrum. Den ringaktade gnagaren och leksaksdjuret upphöjda 
till offentlig konst. Jag minns de gånger jag suttit på trappan till 
Dunkers kulturhus i Helsingborg och tittat på de fem storögda 
stenkaninerna. De har tittat tillbaka. Och lånat mig lite av sin 
VaI�[XMKQÅSI�^QS\��6]�UsVOI�sZ�[MVIZM�^Q[I[�SIVQV[S]TX\]ZMZVI�
i en ny version: sönderslagen i stora delar, likt ett störtat monu-
ment. Kaninepoken avslutad? Eller en förevigad vandalisering?

Traditionellt har den offentliga skulpturen bestått av ett ensamt 
UW\Q^"� MV�VISMV�UIV�� MV� IJ[\ZIS\� NWZU�� MV�ÆQKSI� [WU�PWXXIZ�
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rep, en liggande kvinna eller en kung till häst. Inte hos Marianne 
4QVLJMZO�,M�/MMZ��PWV�O�Z�\^s�MTTMZ�ÆMZI��=\IVN�Z�>q`R��SWV[\-
hall vänder sig hennes nakna bronskvinnor självbespeglande mot 
varandra. (Jag tänker på mig själv – Växjö, 2006). Den ena extremt 
tunn, den andra omfångsrik. Två tänkta ytterlighetsversioner av 
konstnären själv, fjärran från konsumismens och den klassiska 
konstens förskönande idealbild.

Marianne Lindbergs de Geers mentala och konstnärliga övärld 
betyder inte bara en utsiktspunkt som gör betraktaren till den 
som ser. Den utgör också en relation som samtidigt gör betrak-
taren till den som blir sedd och betraktad. Marianne Lindberg 
De Geers konst tittar alltid tillbaka. Den föreställer genomgåen-
de en blick, ett öga, ett seende som prövar, granskar och under-
söker. I synnerhet hennes egna ögon i den centrala och mång-
åriga collageversionen av Jag tänker på mig själv med början året 
1992. Där tittar hennes små och lite skelögt granskande pupiller 
ut ur all världens händelser, framstående personer, kända konst-
verk och ikonska mediebilder. När hon med sitt eget inklippta, 
avmålade och medelålders kvinnoansikte prövar hur det känns 
att vara president Franklin D. Roosevelt under Jaltakonferensen 
1945, förbundskanslern Angela Merkel på statsbesök och den 
segrande  Ayatollah Khomeini i Iran 1979 – tar också jag som 
betraktare plats i världspolitiken. Resultatet hisnar. Den medel-
ålders kvinnan och kvinnliga konstnären med rätt att se världen 
i maktens ställe. Men inte bara det. Hon placerar sig också inuti 
offren för Förintelsen och vietnamkriget. Hon byter ansikte med 
Ringo Starr, Sigmund Freud och Jesus, med Franz Kafka, Pippi 
Långstrump, Edvard Munchs Skriet och med Cicciolina/Ilona 
;\ITTMZ� Q� MV� XWZVWOZIÅ[S� [IUTIO[XMZNWZUIVKM�UML� SWV[\VqZMV�
2MNN�3WWV[��,M\�ÅVV[�SVIXXI[\�VsOW\�WUZsLM�LqZ�QV\M��5IZQIVVM�
Lindberg De Geers ansiktsmask dyker upp: sportens, veten-
skapens, religionens, mytologins. Till och med i förlossnings-
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%LOG�XU�VHULHQ�Jag tänker på mig själv��������S§J§HQGH���
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Ur serien Vilse i kulturen. Jag tänker på mig själv – Orientering, 2005–2006. 
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rummet. Det första bebin ser är världen med Marianne Lindberg 
De Geers ögon. Eller tvärtom, den äldre kvinnan ser världen 
med den nyföddas blick. I boken Jag tänker på mig själv (1994) på-
minde Leif Nyléns efterord om att  Marianne Lindberg De Geer 
en gång utbildade sig till maskör och att hennes förhållande till 
stilarna är den mentala maskörens.

Men hennes maskeringar läggs inte ovanpå, de byggs upp in-
ifrån. Även Marianne Lindbergs collage och målningar utgör 
platser att besöka, gå in i och utforska. Målningssviten Vilse i 
 kulturen. Jag tänker på mig själv – orientering från 2005/2006 utgår 
från en samling hötorgstavlor med stereotypt nordiska natur-
motiv samt en rad inköpta afrikanska träskulpturer som lika 
stereo typt före ställer afrikaner i olika yrken. I målningarna låter 
PWV�M\VW�ÅO]ZMZVI�Q�^Q\I�ZWKSIZ�WKP�\ZWXQSPI\\IZ�\I�LM\�M`W\Q[SI�
skandinaviska landskapet i stillsam besittning. En omvänd kolo-
nialism. En raskliché som kolonialiserar en annan raskliché. För-
domar uttrycker sig i bilder och synliggörs bäst i konsten. Med 
rannsakande blick – som Marianne Lindberg De Geers.
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Jag tänker på mig själv – då & nu, 2002.



32

Pall med utväxt,������


