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Björn Stampes – utställningsstipendiat 2015

Björn Stampes är en konstnär som vårdar tingen. Ett antal återkommande figurationer visas 
upp i rummet, strama objekt, tillsvarvade slutna formationer, ett antal permutationer och 
upplägg, ofta vilande på en konsol fäst i väggen. Stampes är en målande skulptör eller en 
skulpterande målare någonstans ute i det utvidgade fält där merparten av de intressanta bild-
konstnärerna idag uppehåller sig. Det är ett gränsarbete som utspelas i Stampes konst, ett 
utstakande av var en tillblivelse kan äga rum, eller ett möte med något annorledes kan uppstå.

Det är tydligt att Stampes ställer frågor till sig själv. Är det möjligt att skapa något nytt,  
eller kan konstnären måla fram ett nytt sätt att se på tingen och världen? Om frågorna är 
vittfamnande är objekten Stampes arbetar fram likväl i hög grad hanterbara, åtkomliga till 
formatet, slipade och polerade, ofta färglagda i klara, starka, färger. Men det otvetydiga är 
bara en synvilla. Stampes konst är förvillande lik. Något annat. Det som skenbart fram- 
ställer sig inför betraktarens ögon är egentligen något annat. En pizzakartong visar sig  
vara scenografi för ett annat spel med publiken: konstnärens svek mot förväntningarna. 
Konstnärens svek mot materialen.

Vad är material i konst? Om vi inte kan vara säkra på dess beståndsdelar, om vi i konst- 
närens skickliga händer istället förs bakom ljuset, inunder skenet. Vi kan ställa frågan vad 
konstnären är ute efter. Vill han då förstumma oss, kanske beröva oss orden till att namnge 
och kontextualisera?

Läs hela Teddy Hultbergs text på konstakademien.se

Utställningen pågår mellan den 7 november och den  
6 december 2015 i Galleri Väst.

Konstakademien, Fredsgatan 12 
/ Jakobsgatan 27 C (hiss).

Tisdag – fredag 11–17, 
lördag – söndag 12 –16.

Vernissage lördagen den 7 november kl 12 –16. Konstakademiens tf preses Leif Bolter 
inviger kl 13.30, i Galleri Väst. Välkommen!


