
Begäret hos ett barn
Ett mycket litet barn gråter otröstligt på videofilmen. Plötsligt är ljudet 
manipulerat och den späda rösten förvandlad till en vuxens klagan.
-Utsatthet har alltid intresserat mig, säger konstnären Krister Kennedy

Videon med det gråtande barnet är hans bidrag till det stora projektet Konst i fyr-
stad, som inleds på lördag i Trollhättan, Uddevalla, Lysekil och Vänersborg.
Trettiotalet konstnärer ställer ut i de fyra städerna hela sommaren och alla har de 
arbetat med samma tema: Begär.
  Krister Kennedy har tagit fasta på människans längtan efter den ursprungliga
symbiosen mor-barn, ett begär han menar aldrig tillfredsställs och som vuxna där-
för tacklar på olika sätt, med sex, kreativitet, hämnd.
  - Jag valde ett litet barn därför att barnet är närmast det ögonblick när begäret 
uppstår. Ett barn är också en sådan tydlig symbol för utsatthet, det är lätt att bli 
berörd.
  Kennedys video är i miniformat och placerad lågt, att åskådaren måste anstränga 
sig för att se. Apparaten är desutom, som han säger, "strippad", avklädd sitt 
ytterhölje så att kretskort och sladdar är synliga.

                          

  -Jag ville komma bort från monitorgrejen och göra det mer objektbetonat.
  Videon kompletteras med texter placerade bakom glas i gummiramar, korta texter
som anknyter till temat.
  Konstnärerna som deltager i projektet fick sig alla tillsända texter att reagera på,



utdrag ur Bibeln och skönlitterära böcker. Krister Kennedy fastnade för en text av
Björn Gunnarsson om hur vår kultur premierar snabb tillfredsställelse av de begär 
som uppstår.
  En riktigt rå text, säger han.
  I en liknande utställning förra året visade han också videokonst. Det verket väckte 
ilska hos åskådare som läste in nazipropagande trots att innehållet var det motsatta. 
Han kommenterar att det visserligen visas en hel del videokonst men att
publiken inte alltid är så initierad.
  - Men det är roligt att det digitala slår igenom, jag tror att det kan befria de andra
teknikerna.
  Själv tycker han att det var ett lyft när han vidgade sitt register från att ha varit 
enbart tecknare och målare. Och han han har fått uppleva hur konsten berört.
  _När jag ställde ut på Nolhaga slott förra sommaren fanns det människor som grät.
  Då visade han bland annat sina embryoliknande objekt av vax, hår och aska och 
teckningar som anknöt till utställningsrubriken Ofödelsedagar.
  Mycket av innehållet i hans konst är ett resultat av utforskningar i den egna barn-
domen. Han har också arbetat på kollo med barn som haft det svårt och då känt
igen det vuxna oförstående samhället.
  Men även om grunden är privat vill jag inte exploatera det privata. Det gäller att 
först förstå, se sig själv, sedan gestalta.
  Han har bränt egna dagböcker och gjort den till objekt, aska i glasboxar, en 
reningsprocess med bokbålsassociationer. Men Krister Kennedy är noga med att ta 
hänsyn till närstående när han andvänder sig själv i sin konst och vi talar om 
det ansvar han tycker att varje konstnär har.

Kennedy har inte som så många andra Göteborgskonstnärer den vanliga utbild-
ningen på Valand. Han har gått Fri Konst och Nya Media vid Valands Konsthög-
skolan och studerat vid bla Hovedskous Målarskola men längst på universitetet.
Läst antropologi och filosofi bland annat.
  Jag hoppade av doktorandutbildningen i antroplogi 1986 och började hjälpa
min bror som också var konstnär. Han dog för en tids sedan.
  I ateljen hänger en stor målning av Peter Kennedy, men det är inte bilderna som
dominerar miljön utan bokhyllorna.
  -Jag läser allt  - det är väl också ett uttryck för begäret. Mkt svensk skönlitteratur,
senast Magnus Florin. Jag läser Tunström, Enqvist, och mycket facklitteratur, 
konstteori, psykologi, idéhistoria, spanska och franska filosofer.
  Tankar och idéer ska bli till ännu ett videoprojket, ett stort verk om empati,symp-
ati och något Krister Kennedy benämner psykopati.
  Han planerar att intervjua psykopater, psykologer och människor i hetsiga yrken.
  Och så vill han utvidga projektet som nu är gjort till utställningen i Trollhättans 
Konsthall. Kanske till en hel vägg av filmer med barn.
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