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Videokonstnären Krister kennedy
  
Krister Kennedy, född i Göteborg 1959, studerade kulturantropologi, filosofi och 
idéhistoria under 1980-talet. Brytpunkten med universitetsvärlden skedde 1986
i och med att han gick över till grafisk utbildning på Dômen Konstskola i Göteborg,
1986-87, samt Hovedskous Målarskola i Göteborg, 1988-90.
  Det senaste året har dock handlat om utbildningen på den nystartade linjen,
Fri Konst och Nya Media vid Konsthögskolan Valand i Göteborg, varför data, per-
formance och video blivit nya medel för de konstnärliga utrycket som ett komplement 
till måleriet. Det är alltså inte speciellt udda med mångsidighet längre, 
eftersom nya media endast är medel för att locka fram ny estetik ur konstnären.

Psykologiska teman
Kennedys teman, hans konstnärliga begär ligger djupt rotade i det fysiska och det
psykologiska; två symbiotiska inre man som konstnär hela tiden hittar "nya" ämnen
i, väl i led med de tidigare kulturantropologiska studierna.
  Kennedy visar, trots sina unga år, prov på ett utvecklat hantverk i sina videor.
Vad som står då i centrum och var finns den som bekant svårfunna estetiken i
videoformatet?
  Liksom sjuttiotalets kroppskonstnärer; Vito Aconci, Chris Burden, Kim Jones,
Bruce Nauman och Dennis Oppenheim utgår Kennedy från kroppen i den 
meningen att agerandet är det konstnärliga och datorn och videon fungerar som
kompleterande faktorer. I detta kroppscentrerade finns en utsatthet, en slags ord-
lösa instruktioner till vad som ska säjas, dock med ett eget språk. Det är med andra 
ord frågan om en slags dokumenterade performance som redigerats i efterhand.
  Videokonsten kan ställas mot satellitutbudet, som en medveten och paradoxal
motström till TV, en indirekt mediakritik underordnad det konstnärliga uttrycket.
Krister Kennedys videos har innebörden av detta, där tidsanpassningen och upp-
repningen fungerar med hänsyn till betraktaren.
  Videorna är mestadels under fem minuter långa och mer sällan dialog- och ljud-
illustrerade, vilket förstärker skillnaden i förhållande till exempelvis exprimentell
filmkonst.

Barnets bild av den vuxne
I en tvåminuters-video från 1996, Men vem frågar efter , ställs frågan vem man 
blivit. Detta undrar barnet och den vuxne (konstnären själv) som försöker leva sig in i 
sig själv som femåring och jämföra sin bild med sitt samtida jag. Det blir väl aldrig 
riktigt som man tänkt sig - och hur mycket påverkas vi egentligen av omvärlden 
under våra sex första levnadsår? Ska man tro på Freuds faser eller sina egna?Den 
psykologiska parallellen är oundviklig och den talar bara sanning om vi själva tror på 
den.
  När konstnären endast iförd kalsonger går in i det helvita rummaet (och ställer sig 
på knä mot kameran), koncentrerar sig för att hitta tillbaka och minnas hur det var, 
då sker en bild- och känslomässit vacker övergång till barndomen, men också en 
påminnelse till oss som betraktare: Undra och förundras över den du blev! Längst 



bak där i lilla hjärnan finns det väl en reminiscens av vad vi var, så att vi kan skapa 
oss en egen teori om vår identitet. Dagens stora folksjukdom är om någon bristen på 
identitet, där hemmakuren tycks vara en ökad jagfixering i uppsplittring.

Osmakligt frossande
I en fyraminuters-video från 1996,Jag äter hela natten och ni vet 
ingenting...ingen-
ting vet ni, och som huvudsakligen utspelas i svartvitt, stänger redan titeln ute betr-
aktaren, ungefär som Bruce Nauman uppmanar i teckningsserien Pay attention, 
från 1973.
  I videon sitter konstnären i underkläder och äter ur kalla konservburkar märkta med 
hakkors. Vi som tittar kan bara gissa och fylla videon med våra egna färger.
Det röda konservinnehållet kan vara allt ifrån krossade tomater, jordgubbskräm till,
ja blod. Det måste antingen vara gott och mättande eller beroendekalande. 
Mannen äter med stor aptit, han spiller och sölar som ett barn. Det dåliga bords-
skicket, ett oövervinnligt tabu som tillsammans med musikvalet - spretiga stråkar 
som spelas upp baklänges - gör mannens rovdjurliknande beteende till en para-
fras över skräckfilmsgenren, men även en insyn över den  mänskliga ondskan, 
girighet och makt. Allt som kretsar kring det orala är också tabu.

Frustration över tyckarsamhället
Den shamanska traditionen inom performance är välkänd och har bland annat ut-
övats av Joseph Beuys. I Kennedys förhållande till tingen kan man spåra ett 
shamanartat tänkande; hur akten övergång i ett dött ting utifrån det fysiska 
agerandet.
  I en enminuters-video från 1995, Alla andra jämt och ständigt tycker, finns riten 
närvarande och i den en aggressivitet, kanske frustration över det samtida tyckar-
samhället.
  Den balk som utgör en central del i videon blir ett objekt för den energi agerandet
fyller den med. Dessutom finns det en gemensam nämnare i det mönstrade tyg
balken är klätt i, vilket återkommer i andra av Kennedys videor. Det mönstrade
tyget har kanske ingen bestämd betydelse, men verkar ändå påtagligt viktig på det
sätt som det visas upp.
  Är det ett element från möbler i en svunnen uppväxtmiljö, eller på något sätt fyllt
med energier och minnen? Den shamanska kopplingen i sättet att kommunicera
och ombilda erfarenheter till helhet av dåtid, nutid, det medvetna och omedvetna, det 
döda och levande fixeras vid ett material och en tillhörigande rit, har en kuslig likhet i 
sin framträdande i dessa videor.

Hotfulla objekt
Videon Jag har ristat över andras handleder, i vilken förevisade objekt även ingår i 
installationen Proxemics 1 (trä, zinkat järn, is-såg, tyg och video, 1996) kunde ses
bland samlingarna med svensk sjuttonhundratalskonst under Fri Konst och Nya 
Medias examensutställning på Göteborgs Konstmuseum i juni i år. Kontrasten var
lika självklar som befruktande - ett uppenbart exempel på hur konstens uttryck inte
håller för reaktionär orubblighet.
  Videon  gör sej lika otäck i monitor som i verkligheten. Det är väl själva is-sågen 
som är det mest hotfulla objektet. Madrassen i videon anspelar på de andra objekt-
en både till kastration och avrättning. Risktagandet att lägga sig under sågen (vilket
konstnären gör i videon) säger mer än titeln Proxemics 1 ("det som ligger närmast



bålen"), eftersom varat är det som ifrågasätts: att livet självt är det som ligger oss 
varmast om hjärtat. Födas, leva och dö är de tre ofattbara tillstånd vi som människ-
or inte kan styra speciellt mycket över.
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