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Roj Friberg
I Svaipo
I Litografi 360x478 mm

Roj Friberg är född 1934 i Uddevalla och bosatt i Näs, Veddige.
Studier vid Slöjdföreningens
skola 1957-59, och vid Valands
Konstskola i Göteborg 1960-64.
Han vinner 1964 tävlingen Unga
tecknare på utställningen i
Nationalmuseum, Stockholm,
och tilldelas Prins Eugenmedaljen 1995.
Viktigare separatutställningar i
bl. a, Stockholm 1963,1967,1970,
1985,1987 samt 1995 (i Konstakademien), Ungdomsbiennalen i
Paris 1967, Berlin (tillsammans
med Palle Nielsen) 1972, Centre
Culturel Suédois, Paris 1975,
Eskilstuna konstmuseum 1976,
Lunds konsthall, Borås museum,
Kalmar konstmuseum, Åbo
museum samt Gävle konstmuseum 1980, Göteborgs konsthall 1985, Operahuset, Sidney
1987, vandringsutställning på
Grönland (tillsammans med Lena
Cronqvist) 1990, Västerås konstmuseum 1995.

Representerad i bl.a. Arkivmuseet
(Skissernas museum), Lund,
Borås museum, Örebro museum,
konstmuseerna i Eskilstuna,
Gävle, Göteborg, Kalmar, Linköping, Malmö, Västerås, Norrköping, Umeå och Halmstad,
Västernorrlands läns museum,
Moderna Museet, Nationalmuseum, Stockholm, Nasjonalgalleriet, Oslo, Trondheims
Museum, Helsingfors konstmuseum, Åbo museum, Hjörring
Kunstmuseum, Danmark,
Akureyri konstmuseum, Island,
The British Museum, London.
Offentliga utsmyckningar i
urval: väggdekor i Östra sjukhuset, Göteborg, i Rådhuset i
Halmstad, i Musikhögskolan,
Göteborg samt i Kalmar (Unionsmunumentet, 1997). Scenografier
för Kungl. Dramatiska Teatern,
Stockholm, Kungl. Operan,
Stockholm, Malmö Stadsteater,
Södra Teatern, Stockholm samt
Operan i Sidney (Australien).
Roj Friberg har också arbetat
med TV 2:s uppsättning av Karin
Boyes Kallocain (1980) samt med
dekor och kostymer till Cullbergbaletten Krigsdanser (1981).
I 2003 års portfölj från Föreningen för Grafisk Konst ingår
Svaipa, litografi 360 x 478 mm.
Tryckt av Niels H. Peitersen, Det
Grafiske Vaerksted, Hjörring,
Danmark.

Roj Friberg är en av de stora visionärerna i
det sena 1900-talets svenska expressionism
- och något av en paradox!
Ty samtidigt som han i sina bilder är en
desillusionerad och avslöjande misantrop,
finns det mycket av romantiker i hans naturuppfattning, och i hans bildsyn överhuvudtaget. (Någonstans har han skrivit
att Hill, Josephson, Palle
Nielsen och Giorgio Morandi är hans husgudar.)
Friberg är främst tecknare : han täcker pappersytan med en grafitblandning och suddar fram
bildens ljusa partier med
hjälp av en (elektriskt) roterande kautschuk. På så
sätt blir teckningen ibland
konturskarp, ibland plötsligt suddig, och
med fördrivningar som låter en bild långsamt och gradvis glida över i en annan. Motiven är landskap, interiörer och figurscener, färgade av en pessimistisk vision med
drag av Orwells 1084 eller Boyes Kallocain.
Överallt möter man människans utsatthet som fånge, som torterad och som överlevare, och vad interiörerna beträffar så består
dessa ofta av överlastade och tungt möblerade våningar, invaderade av gräs, buskage
och trädsnår. (Det säger sig självt, att Roj
Friberg är en ytterst lyhörd och suggestiv
scenograf.)
Hans figurer är nästan alltid offer, eller
också somnambula, förstenade eller förvittrade; stämningsläget är ofta hotfullt, ångestfyllt eller iskallt, Hans värld är på ett
Kafka-artat sätt parallell med vår egen, men
den slår aldrig över i sciencefiction- det är
därför den angår och berör oss direkt!
Ibland gör han dock, som sagt, landskap
- mer eller mindre fantastiska, ofta helt ödsliga men också de fulla av övertoner. En inspirationskälla till många av dem kommer
från trakten av Lofoten, där konstnären till-

bragt många somrar. Men direkt avbildande blir han aldrig; landskapen är bearbetade
minnen, rena fantasikonstruktioner eller
undergångsvisioner med utgångspunkt i
litteratur, kanske också i musik.

Litografien Svaipa är ett slags fjällinteriör,
dar bergets trappavsatser kontrasteras mot
vattenfallets; samtidigt klättrar svarta,
runda och fuktiga stenformer uppför stentrapporna och skymtar ibland t.o.m. inne i
själva fallet. Och klart gåtfullt är det verktyg
- sopborste? räfsa? - som står på en berghylla, lutad mot berghällen: här har alltså
någon varit! Var är denna Någon nu ?
I ett brev skriver Roj Friberg: »Bilden,
eller bildidcn, fick jag när vi gick i fjällen
mellan Nasefjäll och Adolfström 1984, och
vi fann denna vackra klyfta med tre snöbryggor, och vi drack vårt kaffe till höger
om forsen. Jag hade idéer om rum - barnkammare med naturelement, t. ex. ett hörn i
ett rum. Jag gjorde många idéskisser med
väggar med klyftor - vattenfall - klippblock
och hyllor med skog. Ett försök att kombinera det yttre rummet med det inre rummet. Natur och kultur - det borgerliga gemaket med vild natur. Det ingår fortfarande
i mitt idéarkiv.«
Ragnar von Holten
Konstnär, författare

