
16/17 

Petter Pettersson 

Dublinskuggor- Nattansikte 
Träsnitt 432x317 mm 

Mitt inne bland gryningsljusets vålnader 

växer ett människoansikte fram. Ett vittne 

och en iakttagare som fäster sin uppfordran

de blick rakt på oss. Men vad är det vi be

vittnar egentligen? Vad väljer vi då sam

tidigt att bortse ifrån? 

De allmängiltiga dragen i denna männ

iskas ansikte väcker många associationer till 

mer personliga bekantskaper. Vi tycker oss 

genast känna - eller känna igen - denna 

främmande människa. Eller är det rentav så 

att vi ser rakt in i vår egen självbild ? 

Det ansikte som här framkallas av skugg

spel och träets ådring får mig genast att åter

kalla texten där Tomas Tranströmer säger: 

Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, 

som ett träd har sina årsringar. Det är 

summan av dem som är 'jag'. Spegeln 

ser bara mitt senaste ansikte, jag 

känner av alla mina tidigare. 
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I 2001 års portfölj från Förening
en för Grafisk Konst ingår 
Dublinskuggor- Nattansikte, 
träsnitt i tre färger 432 x 317 mm. 
Tryckt av konstnären. 

En stad - som Dublin - är inte bara en plats, 

den är också en serie bilder, meddelanden, 

handlingar, synliga och dolda rörelser. Stad

en har sitt eget ansikte, sin egen kropp och 

rytm - och dess människor sitter för ett 

ögonblick - eller alltid - fast i tillvarons nät. 

Dublin i Petter Petterssons färgträsnitt 

Dublinskuggor är en mångtydig skuggvärld -

en serie minnesreflexer - där det vardagliga 

och upptrampade gradvis kan förbytas i till

stånd av förtätad spänning och mystik. I de 

'förbjudna zonerna' pågår ett obestämt men 

påtagligt våld, och skuggexistenserna rör sig 

i de människans utmärker som tillsammans 

bildar en stads centrum, och hjärta. 

I konstnärens egna dagboksanteckningar 

kan vi, bland annat, läsa följande: 

»Avlägsna sirener stiger och sjunker. 

Kartonger och avskräde far omkring. Ir

ländska sjöns råkalla andedräkt har hittat 

mig bakom containern där jag tillbringat 

natten och försökt få något som liknar 

sömn. 

Med värkande kropp och stelfrusna fingr

ar rullar jag ihop sovsäcken och ger mig 

sakta iväg mot Dublins centrum. 

Mjuka skuggor rör sig längs väggarna. 

Det första gryningsljusets vålnader på väg 

mot Gud. Ensam vet var och vad.« 

I sviten Dublinskuggor handlar det om en 

nödvändig mänsklig närvaro. Om att också 

det svårbemästrade skall kunna få plats i 

vårt medvetande. Vi måste bli delaktiga och 

seende. 

Trots allvaret i Petter Petterssons Dublin

skuggor är hans bilder inte särskilt nedslå

ende. Träsnittet är vad det är! I träplattans 

ofrånkomliga linjemönster framträder en 

både mänsklig och omänsklig värld. 

Konstnärens vittnesmål är presenterade, 

utan omsvep - och som betraktare har jag 

blivit delaktig i en personlig berättelse som 

är både tidlös och allmängiltig. Frågorna 

hopar sig på nytt: Vad är det egentligen jag 

ser ? Vad gör jag här ? Vad gör Du ? 

Thomas Kjellgren 

Författare, litteraturkritiker och 

chef för Kristianstads konsthall 


