PRESSMEDDELANDE
15:e säsongen på Kivik Art Centre öppnar 27 juni med årets konstverk
Familjeterapi av Peter Johansson
Peter Johansson (f.1964) har alltid intresserat sig för samhället och dess kulturyttringar, särskilt den svenska
nationalsjälen. Han har skivat dalahästen och lagt i charkdisken, broderat kurbitsmönster på rånarluvor, byggt
minareter på hembygdsmuseer och gått i klinch med Anders Zorn. Den svenska identiteten är ett ämne som
han genomgående bearbetar och återvänder till.
– Jag växte upp i Sälen i Dalarna. Det var som att leva i en turistbroschyr, en aning overkligt, säger Peter
Johansson själv. Men den idylliska ytan speglar inte alltid vad som finns bakom.
De senaste åren har han blivit smärtsamt ärlig om hur han upplevde sin barndom som ett eget helvete med
övergrepp och mobbing, både från familj och så kallade kompisar. Det har vi sett inte minst i
dubbelutställningen Barnatro i Malmö 2019 som visades både på Galleri Leger och Galleri 21, samt senare på
Wetterling Gallery i Stockholm.
– Ju mer jag belyser de förnedrande händelserna desto bättre går det att hantera demonerna, säger
Peter Johansson. Men man får inte tappa sitt sinne för humor, fortsätter han, ett stråk av humor finns
i alla mina verk, den balanserar mörkret.
Från just dessa utställningar har skulpturen Familjeterapi kommit till. Kan det vara familjen
Johanssons stuga i Sälen som sitter monterad högt på stålställningen liknande en gammal klockstapel? Eller
kanske den svenska folksjälen? När vi närmar oss skulpturen börjar den röda stugan långsamt att rotera –
därinne pågår det familjeterapi. En aning våldsamt kan tyckas men våldet går aldrig att fly ifrån även i de
vackraste idyller.
www.artistpeterjohansson.org
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