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Ny utställning tar sikte på stora frågor
”En utställning om det tvetydiga i tillvaron”. Så beskrivs temat för utställningen
”Double” som öppnar i Södertälje konsthall i dag.

Bakom utställningen står konstnärerna Gunilla Wiel-Svensson och Gunilla Leander.

– Den handlar om hur vi upplever saker och ting. Vi har olika uppfattningar av det vi upplever,

säger Kristina Möller, curator på Södertälje konsthall.

Eller som konstnärerna själva skriver:
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”Hur kan olika människor se samma sak och ändå återberätta helt olika saker? Detta är något

som fascinerar oss båda. Hur vi människor läser in olika betydelser i det vi ser och upplever,

utifrån var och ens historia och bagage.”

Mycket upp till besökaren
Kristina Möller menar att utställningen lämnar mycket utrymme åt besökarens egna tankar

och beskriver ett av verken.

– Det är bilder på två par, ett ungt och ett äldre. Man förstår att någonting händer på bilderna,

men man får ingen information om vad. Det vi som betraktare själva uttolka.

Och utställningen lär kunna hålla en hängiven besökare sysselsatt en bra stund.

– Det är inget man kan gå in och gå snabbt igenom. Den kräver en del av besökaren, säger

Kristina Möller.

Utställningen pågår i Södertälje konsthall under perioden 27 augusti-9 oktober.

 Gustaf Rosensköld (gustaf.rosenskold@svt.se)
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