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Galleri 8
Galleri 8, Berättelser om vatten, Textilkonst av My Kirsten Dammand
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•
Vid vattnet finner My Kirsten Dammond sin inspiration, och de intryck hon hämtar omsätter
hon i en konstform som till hantverket är ganska långt från det våta: textilkonsten. Också
ibnnehållsmässigt berättar utställningen om vatten utan att någonsin avbilda det.
My Kirsten Dammond använder inte textilierna som platt tyg utan som skulpturmaterial, och
hennes verk är tredimensionella. Hon preparerar textilierna för att få dem styva och
formbara, och färgar in dem. Formerna hämtar hon från marin miljö; färgerna är mer
subjektiva. Så glada havstulpaner och maneter hittar man knappast på stranden.
Här finns ingenting kantigt, hårt och tungt. Detta är en värld av det runda, bubbliga och
veckade; av växt- och djurlivets komplexa men mjuka former. Textiliernas egna fibrer bidrar
till att skapa det detaljerade virrvarr som är naturen signum: kransar, kupor, virvlar och
mönster som är både ordnade och oordnade. Transparensen i vissa tyger och mönster
förstärker ytterligare intrycket av flageller och muskeltrådar och hinnor, av levande vävnad.
Varje tingest bär på ett hålrum. Sådana är avgörande för konstruktionen av såväl riktiga
celler och växter som av My Kirsten Dammands textilverk. Innehållsmässigt är hålrummen
porten till det osedda, det okända - och kanske det mörka. Vatten betyder liv, men vatten
som är smutsigt, nedskräpat och misskött betyder död. Och det livgivande vattnet kan också
ta liv.
Som en direkt reaktion på tsunamikatastrofen gick My Kirsten Dammand och byggde en stor,
sammanhållen dubbelcirkel av textil. Hon kallade den Segmenterad Cirkel, och samtidigt som
den är bilden av en frälsarkrans för de drabbade är den en evighetssymbol för de anhöriga.
Annars finns inte många mörka stänk i utställningen: det är glädje rakt igenom; vänliga
figurer med lite humor i sina lustiga knoppar och kransar. Och den som i dem hellre ser
jordens blommor än havets anemoner är ändå nära vattnet. Det är vattnet som ger
rundheten, friskheten och ymnigheten både på land och till havs.
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