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TRÄ SOM TALAR 2020

” Trä som talar” är samlingsnamnet på mina träfigurer och installationer. Råmaterialet är stammar,
grenar och rötter från olika typer av träd och buskar. Materialet får jag oftast av mina många vänliga
kolonistvänner i Slottsskogskolonin i Göteborg.
Min tanke är att på ett enkelt och slagskraftigt sätt åskådliggöra, spegla och kommentera olika delar
av det mänskliga livet,samhället, världen, naturen och myterna
Min teknik är enkel. Denna utgår från träets naturliga utseenden. Utifrån dessa försöker jag finna det
speciella uttryck som en viss träbit har själv eller kan få tillsammans med andra träbitar. Det jag vill
förmedla med en viss figur eller installation utvecklas ofta under grundarbetets gång. Det händer dock
också att jag har en idé om vad jag vill gestalta och söker sedan trämaterial för just detta tänkta verk.
Grundarbetet startar alltid med att jag ser den uttrycksmöjlighet ett visst trämaterial har. Därefter
formar jag materialet på det sätt jag tycker behövs för att uttrycket ska komma fram tydligast. Detta
sker genom att jag handsågar eller klipper till materialet på lämpligt sätt. När detta är klart skalar jag
av all bark så att träfiguren blir naken och dess uttryck framträder klart. Har figuren ett huvud ritar jag
dit enkla ögon, näsa och mun. Ibland får ögonen ett starkare uttryck i form av skruv eller spik. Figuren
eller figurerna i en installation placeras på ett lämpligt underlag . Verkets namn skrivs ned på en liten
skylt eller direkt på underlaget.
Efter att jag fotat skapelsen placeras den i den fasta utställningen vid kolonistugan. Hela dess livstid,
året om och i ur och skur står den sedan där tillsammans med 70 talet äldre figurer. Med tiden gör
naturligtvis vädret att utseendet förändras. Träet mörknar. Dagligen mellan 08.00-21 maj-september
kan alla verk ses utmed Gräslöksgången 73 i Slottsskogskolonin. I det här häftet finns dock bara de
figurer och installationer som jag skapat under 2020.
Välkomna!
”Lasse-kurator” Johansson
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”Mänsklighet i Coronans grepp
En stor installation som försöker förmedla människans litenhet när
den svåra viruspandemin svepte över världen 2020-21
Storlek 70 x 90 cm

”Smittspridarna 2020”
eller ” håll avståndet för fan!” . Detta med anledning av den ofta
fåfänga rekommendationen om att hålla ett avstånd om 1.5-2 m
Höjd 30 cm
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”Dödsögonblick”
En predator har dödat igen och offrets liv tynar
bort
Höjd 20 cm

”Rest efter USA:s atombomber på Bikini”
Dvs ett tänkt djur som skapats av den
radioaktivitet,som spreds när USA testade 66
atombomber vid Marshalöarna 1946-58
Höjd 15 cm

”Förvånad”

”Ett skrik”

Eller kanske bara storögd i största allmänhet
Häjd 15 cm

Som är så starkt att det förvrider hela ansiktet
Huvudets storlek: 25x 10 cm
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”Försiktig nr 2”

”Slappa är gött”

eller kanske bara rädd för vatten i allmänhet
Höjd 15 cm

eller kanske bara en underbar stund i solen
Höjd: 15 cm

”Mod nr 2”
eller: ska jag verkligen våga trampa där?
Höjd: 30 cm

”Mod nr 3”
eller : visst vågar jag ta steget ut i det okända
Höjd 35 cm
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”David och Goliat”

”Sagan om syndafallet”

eller när den mindre och svagare vinner över
den större och starkare i vilket sammanhang
som helst.
Höjd 15 cm

där den hemska religiösa myten om att kvinnan, Eva, med
ormens stöd lurar mannen, Adam, att äta av syndens äpple.
En uppfattning om kvinnor som fortfarande sitter fast i en
del religioner
Höjd 15 cm

” Het tangokurs
Kanske lite för sensuell och vild för att
bara vastanna vid en danskurs
Höjd: 15 cm

” Kanske en huldra”
eller skogsrået eller skogsfrun mm
som enligt den sydliga folktron var
ihålig i ryggen. Så är även denna
figur
Höjd 40 cm
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”Här kommer jag”

”Känsla vid höftledsproblem”

vilket förhoppningsvis kan vara en glad överraskning .
Storlek 12 cm

som naturligtvis kan bero på arttros eller annan skit.
Oavsett så kan det göra för djävligt ont
Höjd: 30 cm

Jordhistoriens värsta rovdjur
med människan som den farligaste och blodtörstigaste av alla.
Verket är 30x 40 cm, med en 20 cm hög människa i bakgrunden
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”Kamrater”

” En rar Kolonistare”

Av vilka arter får du själv bestämma.
Figuren är ca:40 cm lång, 225 cm bred och 40 cm hög

”Miss katt”
En tam kisse av vilken ras som helst
Höjd 15 cm

tillfixad efter barnbarnet Alvas iderika fynd.
Tack för det! 12 cm stor

” Känsla vid för stark berusning”
Dvs när det är så illa att kroppens olika delar inte riktigt
lyder utan känns som gummilemmar
Höjd 40 cm
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”Mystisk Hängfigur
Där inte bara figuren som helhet hänger utan
även vital del av den samma. Här upphängd på
Rönnplatta.. Höjd 12 cm

”Kyssäkta”
Ett lite knöligt ansikte visar upp plutande läppar
där läppstiftet håller för en rejäl kyss dvs är
”kyssäkta” som det hette förr. Höjd 10 cm

”Ringdans”
En hyllning till den Midsommarens danstradition, som
även vårdas i Slottsskogskolonien. Installationen
upphängd i luften med särskild anordning.
Diameter 40 cm, figurhöjd 10 cm

”På Badstranden”
Figur skapad en skön sommardag då badandet
kommit igång överallt.
Längd och bredd på stranden 35cm
Figuren 25 cm lång och 15 cm hög
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Profiler
Överst
” Två i släktskap”
Mitten:
” Flykten”
Nederst:
” Grimas”
Allt 50 cm ihop

”Smärta”
Med allmän kroppssmärta tv och svår hälsporre th
Storlek hela tavlan. 30x40 cm
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”Klacksparken”

”Pungdjur”

I matchen mot Italien EM 2004, Porto, Portugal
Höjd 30 cm

Eller något liknande
Höjd 40 cm

”Urtidsgiraff”.
Med rädda mänskliga beundrare med
Höjd 20 cm

”Urtidsfågel”
på flykt i sin något skamfilade fjäderdräkt
Vingbredd 30 cm
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Rar Hägring nr 6”
En i min serie av sk rara dvs
ovanliga hägrar dvs en hägring
Höjd 130 cm

”Rar Hägring nr 5”
En i min serie av sk rara dvs
ovanliga hägrar dvs en hägring
Höjd 140 cm

”Träig huvudfoting”
En hyllning till barns första bild av
människor Höjd 45 cm
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Zumba med gympagänget
Coronapandemin med den livshotande sjukdomen ”Covid 19” betydde att
massvis av gruppgympa inomhus stoppades. Inte minst gällde detta för
grupper av äldre gympaentusiaster, oftast bestående av hälsomedvetna
äldre kvinnor. En sådan grupp, med min hustru, Eva, och fem andra pigga
70+ are, var en av av de vars gympa upphörde.
Denna installation är min hyllning till dessa sex gympakvinnor. Verket
avtäcktes inför hela gruppen i samband med deras samkväm vid vår
kolonistuga i juli 2020
Storlek Länd 50 cm , bredd 40 cm, höjd 30 cm
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”Storebror ser dig”
Denna skapelse försöker illustrera följande verklighet:
I Coronapandemins fotspår har följt statliga krav på större kontroll av människors
rörelser. Denna utveckling har dock inte börjat med denna farsot.
Orwells framtidsvision från 1949 i boken ”1984” om maktens bevakning, kontroll
och styrning av människorna är här sedan många år tillbaka.
Detta hot mot vår frihet och integritet växer för varje dag. I denna utveckling går
kommersiella och mörka politiska krafter hand i hand. Dess verktyg är internet med
de USA dominerade sociala medierna och en framstormande teknikutveckling inom
bevakning och sk säkerhet,
Jag säger bara : Stackas mänsklighet, att det skulle bli så här

Storlek: Längd 100 cm, bredd 100 cm , höjd 120 cm

