
Påståenden sägs inte höra hemma i konsten. Ändå påstår Sofie Arfwidson von Röök hela tiden saker 

om sånt vi trodde oss veta något om. Överallt dessa ting, bilar, hus, modellflygplan, och alla kroppar 

med sina svävande och bredbenta påståenden. Jag ser det som ett sätt att lösa upp kropparna och 

sakerna från sina vanliga sammanhang och upptäcka på nytt – kanske inte alltid så trevligt, ofta 

halsbrytande. En och annan kommentar kostar hon på sig – är det inte hon själv som agerar bredbent 

hjältinna som i något kaxigt undergroundmagazin. Dessa märkliga berättelser där satserna ryckts isär 

är förstås formulerade på ett annat sätt. Gärna har konsten i vårt land velat ha regler av olika slag 

som ger pluspoäng – och blir garantier då de uppfylls: måla i skikt, inte ha för grälla färger, skapa 

balans. Allt detta bryter hon mot. Hennes berättelser åker slänggunga, det är inge händelser som 

beskrivs. Jodå, de beskrivs men bara för att visa hur omöjliga de är. Tyngdlagen gäller inte, 

himlafärden verkar rätt så ofrivillig, landskapet eller staden är rörig och omöjlig att orientera sig i, 

även om några hörn liknar Berlin. Men det är inte bara motiven som går vilse tillsammans med oss. 

Med färger som beter sig lättsinnigt, teckning som töjer och ljusglitter överallt – eller sugande gråa 

massor ( det är inget psykologiskt måleri men nog tacklar svårmodet litet prövande våra knän). I 

förhållande till våra vanliga vanor gör hon om språket, det är där det sker saker. Rosa, orange, blått, 

grönt sträcker sig som ivriga blyertsstreck – för hon är nog lika mycket tecknare som målare, 

kontrasterna betyder mycket och rummen mest. Ommöblerade förstås. De konstnärliga medlen 

omprövas. Men då jag ser de där små glimtarna från Berlin ställer jag också om min språkförståelse. 

Den här sortens vardagsbilder, ett slags svindlande rörelser i fullt allvar har varit mycket vanliga i 

berlinsk konst- i DDR excellerade kritiker i det. Kroppar i rörelse, kroppar i tung vila, kroppar som 

smittar av sig av spleen eller desperat ysterhet på betraktarna. Jag ska inte belasta läsaren med nya 

namn, men jag vet att jag Sofie Arfwidson von Röök och jag har en del gemensamma referenser i den 

måleritraditionen. Sprakande, fysisk och mycket föränderlig. En enkel gest eller pose visar sig alltid 

bära på ett lager av betydelser, underförstådda påståenden eller direkta. Delar sätts ihop, bryts, får 

annan smak. Det går alltid att hitta en ny mening – bilderna läses men inte som vanligt, här finns ju 

ingen följd, inga tidsskikt. Det gör det förstås, men på samma gång och i samma gemensamma 

sammanbrott. Varur något nytt kommer. Varför inte pröva ta in målningarna som ljud: hur låter 

staden, hur kraschar och krisar världen kring kropparna. Hur doftar det inte av gummi, ensamma 

träd, parfym.  

Allt ser ut att gå fort men gör det inte. Rörelserna liksom sträcker på sig, vaderna spänns och 

luftmotståndet upphör. Det som kunde vara gymnastiska övningar är istället varianter på Ikaros fall, 

där kropparna förenas med eller går över i alla möjliga ting. Det är frågan om de där husen egentligen 

är skydd eller bara markerar övergivenhet och utestängdhet. De utstuderade sprången blir ju då ett 

slags besvikelser i slow motion. 

Är det inte underbart vulgärt så säg, precis som en modern storstad som ännu inte har gentrifierats 

och fått enhetlig frisyr. Konst som vägrar vara rätt och då är allt med, också sådant som är jobbigt, 

fult, grällt. Utan detta inget liv. Och det här är ju liv bortom sociala överenskommelser och då går det 

inte att känna sig så där hur som helst. Orientering måste förena sig i nya vägar genom dina 

nervbanor och hjärnvindlingar. Bilder att gå vilse i och kanske inte fatta allt som möter mig. Skratt 

och förtvivlan och lust i samma penseldrag bara för att lösas upp i en oväntad flykt till väders. Eller 

också kommer en hund.  

Men den där tacklingen är viktig för här känner jag en stark kvinnlig kraft, aktörerna är kvinnor, män 

sträcker ut sig kanske, men verkar ha fått avstå från en hel del av vad de tagit för givet. Det finns som 



en fullständig självklarhet. Och jag önskar att jag hade kunnat visa det här för min ensamma mamma 

och mina älskade mostrar. Därför är världen litet rikare i det här måleriet och jag ställer mig den 

banala frågan till mig själv om den här språkliga ombildningen där orden kläs av och om hänger ihop 

med att de gamla vanliga maktstrukturerna lösts upp i grälla färger och skinande ljus. Då får ju också 

det mörka och grå en förklaring – en blytung gammal erfarenhet. 

Småningom genomsyras alla figurer och rum av en stads dofter. En sån där minnesväckare som 

ibland dyker upp, då jag hör ett ord, ser en bild, lägger märke till något oväntat. Då jag tolkar och 

läser gör jag ju det för att verkligen känna. Jag vet inte om jag ska bli fnittrig eller sentimental. 

Thomas Millroth 


