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Konst&Designrecensioner – Kjartan Slettemark hade en attack, en
konstnärsattityd och ett allvar i politiska och existentiella frågor som gör 
att verken och arbetssätten känns helt relevanta och mycket drabbande, 
skriver Bo Borg om utställningen på Skövde Konsthall.  

“Jag är med i svängen. Jag är modern.” 

Orden är konstnären Kjartan Slettemarks och det är flera decennier 
sedan ha sa dem. Utställningen med en presentation av ett brett urval av 
hans verk som nu visas på Skövde Konsthall besannar ordens giltighet 
även i vår tid, fast den har vernissage sex år efter hans död.

Det mesta i Kjartan Slettemarks konstnärskap, så tidsbundet det än må 
vara, känns aldrig passé eller daterat. Tvärtom. Hans sätt att jobba med 
återvinning av material, performance, politik, rolltagande konst och my-
cket annat han gjorde känns fortfarande vitalt och sprittande av kraft 
och liv.

1960 kom Kjartan Slettemark från Norge till Sverige och började 1962 
på Konsthögskolan i Stockholm. Det sägs att han var en av Lennart 
Rodhes favoritelever och de få målningar man sett från den tiden visar 
påtaglig målartalang. Men han ville vidare. Han lämnade snart färgtu-
berna för den nyöppnade plastverkstaden på skolan.

1965 gjorde han ett politiskt verk i blandteknik utanför Stortinget i Oslo. 
Det handlade på ett drabbande sätt om Vietnamkriget, hur barns liv 
förstördes av napalm. Och det riktade sin vrede mot USA:s dåvarande 
president Lyndon B. Johnson. Verket saboterades av provocerade menin-
gsmotståndare och blev inledningen till den största och mest infekterade 
konstdebatten i norsk nittonhundratalskonsthistoria
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Kronologin över Kjartan Slettemark verk blir en lista över det ena 
anslående anarkistiska och konstsubversiva projektet efter det andra.

För Kjartan Slettemark fanns det inga gränser mellan liv och konst. Det 
innebär i dag att förståelsen i mycket fås av filmer och dokumentation av 
projekt snarare än artefakter.

Här redovisas de fantastiska berättelserna om hur han efter kontakter 
med myndigheterna klassades som psykiskt sjuk och fick starka medi-
ciner utskrivna. Även detta blev material förvandlades till konstaktioner. 
Han balanserade bokstavligen på slak lina till International Harvesters 
musik med en balanskäpp han gjort av omslag från den psykosdämpande 
Hibernal han ordinerats, men vägrade använda då han såg den som 
kemisk lobotomering. Verket kallade han “lektion i konsten att falla.” 
Och det står sig än.

Många av hans verk är mytomspunna. Han klädde sig i pudeldräkt för 
att peka på det hundliv myndigheterna ville döma honom, en välutbil-
dad och fri konstnär, till.

Hans bilder av en kaffedrickande Richard Nixon är i dag en klassiker. 
Och vem kan annat än le av lycka åt hans bedrift att få ett passfoto med 
en skäggdraperad Nixon godkänt av lässtyrelsen. Med det passerade han 
både konstens och flera länders gränser.

Han iklädde sig också rollen av en perukförsedd blondin och varierade 
bilderna av förklädnaden med stor konstnärlig uppfinningsrikedom och 
förfarenhet. Några blinkar till Andy Warhols Marilynbilder (men själv 
har han banne mig inte minsta likhet med Marilyn). Dessa bilder får 
många underfundiga undertexter och tolkningsbottnar.

Kjartan Slettemark hade en attack, en konstnärsattityd och ett allvar 
i politiska och existentiella frågor som gör att verken och arbetssätten 
känns helt relevanta och mycket drabbande.

“Jag är inte konstnär. Jag är konst” är ett av hans berömda statements. 
Det pekar på ett genomgående drag den här utställningen visar. Kjar-
tan Slettemarks konst är inte i första hand museal konsthistoria, utan 
modern konst som i högsta grad behållit sitt liv och sin verkan även i vår 
samtid.
Riktig journalistik gör skillnad.  
 
Bo Borg


