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Krister Kennedy under-gräver våra föreställningar om den oskuldsfulla 
barndomen med oväntade korsningar.

Under vissa skeden i konsthistorien har barnet uppfattats som en särskild 
sorts människa, tillhörande ett gåtfullt folk, som Olle Adolphson sjunger. 
Romantikern Philipp Otto Runge såg barnet som nära förbundet med det 
andliga i naturen. Under modernismen ansågs barnet besitta en oförstörd 
och avundsvärd kreativitet. För modernistiska storheter som Picasso, Klee 
och Dubuffet spelade barnteckningen en viktig roll i försöket att bryta sig 
loss ur förstelnade bildkonventioner.
Krister Kennedys intresse för barnet, som det framträder på hans 
pågående utställning Livet, döden & annat på Galleri Thomassen, verkar 
vara av en annan art. Det är varken barndomen som ett oförstört tillstånd 
eller barnteckningens huvudfotingar som fångat hans intresse, utan 
snarare barnet som något främmande och lite äckligt, ibland också 
skrämmande i sin närhet till döden. Krister Kennedy använder 
barnmotivet för att i sina teckningar gestalta tillstånd och tankar. Han 
kliver in i barnets upplevelsesfär med allt vad det innebär av missförstånd 
och komplikationer i mötet med vuxenvärlden.

Vad händer med våra föreställningar om barnet som oskuldsfullt och rent 
när ett barnhuvud korsas med dödskallar eller elektriska stickkontakter? I 
Krister Kennedys bilder tycks vi ha lämnat romantiseringen av barnet 
bakom oss för ett större mått av komplikation, där sjukdom, död och en 
hotfull modernitet trängt in i barnkammarens pastellfärgade sagoland.
På golvet i det inre rummet möts betraktaren av en blomsteräng med 
blommor bestående av elkablar krönta av nappar, ett verk kallat Fields of 
power flower. Titelns anspelning på 60-talets motkultur känns minst sagt 
ironisk. Var inte just flower power-rörelsen ett sådant skede jag talade 
om tidigare, då barnet, med alla så kallade kärleksbarn, sågs som något 
naturnära och ursprungligt? I stället för att underblåsa dessa 
föreställningar om den oskuldsfulla barndomen tycks Krister Kennedy 
undergräva dem med sina oväntade korsningar. När en stjärngosse håller 
upp ett hakkors och konstaterar att han missuppfattat allt som vanligt, då 
framstår barnet inte längre som lika oskuldsfullt. Barndomen har 
invaderats av mörka krafter. Leken hotar ständigt att slå över i det 
sadistiska. På detta sätt laddas bilderna med en obehaglig psykologisk 
dimension.

I en video med titeln Some-sort-of-spirit No 4/10 finns en koppling till 
just psykologin. Gröna Rorschachtest blinkar förbi på datorskärmen. 
Liksom Rorschachtestet fungerar teckningarna som avslöjanden av något 
patologiskt. Fast högst tvetydiga sådana, inte sällan i ord- och bildvitsens 
form. Komiken blandas med svärta och man sätter lätt skrattet i halsen. 



Likväl måste jag kapitulera inför denna lekfullhet. Krister Kennedy stör en 
idyllisering av barndomen som aldrig tjänat barnet. Småbarnsföräldrar vet 
att barn inte bara är söta.
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