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– I det konstnärliga rummet kan jag uttrycka
sådant som jag inte kan uttrycka i vardagen.
Vara förtrolig och känslosam på ett sätt som
jag inte kan i andra sammanhang.
I konstnären Patrick Nilssons verk överrumplas
ofta betraktaren av mötet mellan en noggrann,
torr saklighet och en inte sällan våldsam, laddad
hotfullhet. I det skenbart oskyldiga ryms ett tvetydigt
mörker som gradvis avslöjar sig. När man gått
tillräckligt nära öppnar sig avgrunden.

Patrick Nilsson
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– gå av vid kallhäll, så möter jag er där, säger Patrick Nilsson
när vi talas vid på telefon.
När vi har tagit oss upp på gångbron vid pendeltågsstationen
ser vi en lång figur med en stor hund avteckna sig i det skarpa
solljuset. Den dalmatinerfläckiga blandrashunden Gaston hälsar
vänligt och vi promenerar genom Järfällas funkisinspirerade
centrum mot den nedlagda skola, där Patrick Nilsson har sin
ateljé. Vi stannar framför en äldre träbyggnad med snickarglädje
och en målad skylt med texten Järfälla Konstcentrum. Gaston
springer vant före uppför trappan och visar vägen in i ateljén.
– Jag trivs verkligen med att både bo och arbeta här ute. Det är
inte långt in till centrum, men ändå en fridfull oas med naturen
och Mälarens vatten alldeles inpå. Det passar mig utmärkt att
befinna mig litet vid sidan av, säger Patrick Nilsson när vi slagit
oss ner i det lilla köket.
Gastons vatten- och matskålar står på golvet och på en av
väggarna hänger ursprungsskisserna till den skulpturgrupp
som Patrick Nilsson har skapat för en ny förskola i Brunnsbo,
belägen på Fabelvägen. De stora, uttrycksfulla djurhuvudena
av bland annat räv, anka, björn och kanin är tänkta att sitta på
människoliknande, mjukt rundade underkroppar.
– Jag gillar växelbruk, även om mitt huvudsakliga fokus ligger på
utställningsarbete, säger Patrick Nilsson. När det gäller offentliga
utsmyckningar tvingas man att formulera sig i förväg, förklara sina
idéer med hjälp av modeller, teckningar och text. Man lär sig att
förhålla sig både till platsen och människorna som skall vistas där.
– Vänta litet!
Patrick Nilsson försvinner ut i ateljén och kommer tillbaka
med modellerna till ett annat offentligt uppdrag. En utsmyckning för Familjebostäder i kvarteret Bouleklotet i Gubbängen.
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Skulpturerna, som i färdigt skick är utförda i bemålad brons,
bygger alla på samma idé; tre saker som hör ihop och rimmar.
Inspirationen kommer från en textrad med hiphopgruppen De
La Soul, »a cat in a hat with a bat«. Den satte igång fantasin och
rim- och ordlekarna öppnade dörren till en lekfull absurdism
där det mesta gick att kombinera. »En katt med en tratt på en
hatt«, »En svan med turban på en divan«, »En dam ger en gam
en kram«, »En kock med en stock på en bock«.
Att använda språk, ord och text som material är inget nytt
spår för Patrick Nilsson, som har gjort flera rent textbaserade
verk. Men många av dem som mött hans konst uppfattar nog
tecknandet som hans främsta uttrycksmedel.
Hur ser han själv på det? Vad är det som har styrt vilka uttryck
och material han har valt att arbeta med? Och hur började det
hela egentligen?
– Att arbeta som konstnär var ingen självklarhet, säger Patrick
Nilsson, men jag hade någon form av klåda som jag inte blev av
med, ett starkt uttrycksbehov som jag inte riktigt kunde kanalisera. I 19-20-årsåldern gick jag några kurser som direkt fick mig
att känna att det var det här jag skulle hålla på med. Men jag
har fått arbeta hårt för att nå dit jag vill. Jag gillar utmaningen,
att det är svårt, men också det meditativa i själva hantverket.
Nötandet. Övandet. Att rita av är mitt sätt att gymnastisera. Det
finns ingen kod att knäcka. Jag kan aldrig bli färdig. Det känns
inte alls stressande, tvärtom!
Under uppväxten och barndomen i Kungälv var det helt andra
yrkesval och karriärer som hägrade.
– Först ville jag bli fotbollsproffs, sedan ekonom, sedan militär,
sedan vapenvägrare. När jag kom in på Hovedskous målarskola,
efter att ha gått på kv:s konstskola, var det på skulpturlinjen.
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Jag kände omedelbart att det här var något som jag begrep mig
på. Leken med det tredimensionella, modelleringen, arbetet med
volymer och perspektiv. Skulptur ligger nog fortfarande närmast
hjärtat, även om jag numera arbetar med många olika tekniker.
Sedan lämnade du Göteborg för att gå på Mejan, Kungliga
konsthögskolan i Stockholm, där du studerade mellan 1992
och 1997.
– Det var en fantastisk bekräftelse att bli antagen till Mejan,
säger Patrick Nilsson. Men också en stor skillnad mot hur det
hade varit på Hovedskous, där man hade praktiskt taget daglig
kontakt med sina lärare. Här fick man klara sig själv, på gott
och ont, och förväntades ha någonting att visa upp när man
till slut fick träffa sin professor. Det var verkligen upp till en
själv hur man utnyttjade tiden. I mitt fall gjorde det mig både
stark och självständig eftersom jag inte kände någon omedelbar
förankring eller hemhörighet.
På tredjeårselevernas utställning 1995 visade Patrick Nilsson
ett verk som fick stort genomslag, Stearinljus.
– Jag minns inte längre hur idén dök upp, säger Patrick Nilsson. Men jag blev helt uppslukad av själva den fysiska processen.
Enkelt beskrivet består verket av en hermetiskt tillsluten låda
med glaslock där ett antal stearinljus ett efter ett brinner ut
och slocknar, allteftersom syret tar slut. En kamera registrerar
förloppet och filmen visas simultant på en monitor. Hela processen varar i cirka fyra timmar.
– Det var fascinerande att märka hur någonting i grunden så
banalt för betraktaren snabbt omvandlades till berättelse och
narration. Hur ljusen blev till människor. Hur en faktisk, materiell process kunde laddas med så stark känslomässig innebörd,
säger Patrick Nilsson.
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Under åren på Mejan prövade och experimenterade Patrick Nilsson
med olika tekniker och uttryck, men lade tecknandet helt åt sidan.
– Det var inte förrän efter Mejan som jag tog upp tecknandet
igen. Jag jobbade mycket med text och började att återvända till
mina antecknings- och skissböcker. Jag bestämde mig för att inte
censurera eller sortera bort någonting i förväg. Det händer ofta
att jag efter flera år upptäcker att det finns något användbart. Jag
jobbar konkret med materialet och ser var det hamnar. Jag koncentrerar mig på detaljerna och litar på att helheten skall fungera.
De flesta arbeten som har blivit riktigt bra har egentligen först
varit dolda av någonting helt annat.
Vi lämnar köket och går över i ateljén. Rummet är ljust och
inbjudande. Rymligt, inte stort, men med tillräckligt mycket
väggyta för att rymma två större verk under arbete. Väggarna
är fyllda av mindre teckningar, textfragment, tidningsurklipp,
fotografier. På ett bord ligger flera nummer av de amerikanska
tidskrifterna New Yorker och The Believer. I en bokhylla står
bland annat Richard Fords samlingsvolym The Granta Book of the
American Short Story. Spår av en Iaspis-vistelse i New York 200809, men också en signal om litteraturens och texternas betydelse
för Patrick Nilsson.
– Jag skulle nog säga att litteratur är en större inspirationskälla
än konst. Jag är intresserad av konsthistoria och tycker mycket
om att titta på framförallt äldre måleri. Konsthistorien är en
källa, en referensram, men i grunden är jag mer direkt influerad
av ord och meningar, av litteratur. Jag läser mycket.
Vilka författare är det som intresserar honom?
– Det är mycket blandad läsning, men jag tycker till exempel
väldigt mycket om Coetzees roman Onåd, där han lyckats fånga
och beskriva något som är så komplext, så fyllt av motstridighet
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Om jag var en superhjälte skulle jag vilja att min
superkraft var »Ctrl Z«. Ett slags ångerfunktion som
skulle göra att man kunde backa ett , eller helst flera ,
steg i händelseutvecklingen . Nu är det inte riktigt
så och i stället har suddgummit blivit mitt mest
användbara verktyg . Jag behöver det för att kunna
ta tillbaka , ändra och ångra .
Patrick Nilsson
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och dubbeltydighet. wg Sebald, Bruce
Chatwin, Dostojevskij, Paul Auster och
Joyce Carol Oates hör också till dem
jag gärna läser. De författare jag uppskattar mest är de som kan skriva om
svåra saker på ett enkelt sätt, utan att
det blir tungt och pretentiöst. Så skulle
jag vilja att min konst var!
Det för oss ganska osökt in på några av Patrick Nilssons tidigare verk,
som samtliga behandlar både svåra
och tunga ämnen. I den tolvdelade
teckningssviten Sensmoral or Death,
från 2002, utgår Patrick Nilsson från
frasen »Det skulle vara kul att åka till
Auschwitz«. Ett påstående som en avsändare vid namn Patrick på olika sätt
undersöker och ifrågasätter i brevform.
Det är Patrick Nilssons sista, rent textbaserade verk, där språkets begränsade
räckvidd ställs på sin spets.
– Jag var rädd att det skulle missförstås, säger Patrick Nilsson. Men det
bygger mycket på hur krångligt det är
att formulera sig och hur lätt det leder
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in i återvändsgränder. Min utgångspunkt är ju ett vitt, heterosexuellt medelklassperspektiv. Jag bär inte själv med mig de erfarenheterna. Just därför är det viktigt att förhålla sig till historien,
att försöka förstå den.
– Men när jag arbetar med ett verk är mitt enda fokus det
konkreta materialet – kontraster, valörer, volymer. Sedan finns
min syn på världen där ändå. Konsten måste få förbli den där
tvålen som hela tiden halkar ur greppet, inte reduceras till en
ekvation som går att lösa.
Månadsbilder, från 2004, är ytterligare ett exempel på hur våldet smygs in på ett nästan omärkligt och därför så mycket mer
chockerande vis. Månadsbildernas lågmälda detaljrikedom, där
det mesta vid en första anblick förefaller vanligt och vardagligt,
får de sakligt redovisade våldsinslagen att bli än starkare.
I serien You don’t have to be a weathergirl to know where the wind
is blowing, från 2008, har Patrick Nilsson gått upp i format och
arbetar med olika tekniker i en och samma bild, pastell, blyerts
och kol. De tre olika bildplanen möts, en platt husrad, en noggrant modellerad himmel och en minutiöst tecknad förgrund,
där figurerna tycks vara både på väg in i och ut ur bilden. Det var
viktigt att byggnaderna representerade olika demografiska miljöer,
här finns såväl en herrgård som några radhus. Det handlade om
att inte nagla fast bilderna i något som skulle uppfattas som en
given förortsmiljö.
I spelet mellan de olika bildplanen, mellan den platta ytan,
himlens molnformationer och husraderna skapas en sorts scener
som samtidigt skulle kunna fortsätta utanför bilden, precis som
huskropparna. Ett utsnitt ur något pågående.
– Den här fick jag i födelsedagspresent av en god vän, när jag
fyllde 40, 2006, säger Patrick Nilsson plötsligt och tar fram en
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tjock volym med David Hockneys målningar. Det är egentligen
ingen konstnär som jag tidigare har varit särskilt intresserad eller
gripen av, men när jag började att titta på hans landskapsmåleri
väcktes lusten att jobba i större format. Jag fascinerades av leken
och växelspelet mellan det tredimensionella och det platta, hur
han jobbade med djup och perspektiv.
– Den första husmålningen tog mig 6–7 månader att göra och
det var först under de allra sista veckorna som jag förstod att
det faktiskt skulle gå. Det var ett lyckorus! Jag fick jobba mycket
med det tekniska och tog stora steg, rent teckningsmässigt. Det
är volymer och valörer snarare än linjer det handlar om. Moln är
litet som stearinljus, det är en utmaning att komma runt själva
kitchladdningen.
– Jag tycker om att ge mig själv utmaningar. I år har jag till
exempel för första gången sedan tiden på kv börjat att måla
i olja igen. Jag ville ta mig an ett nytt område, komma över
respekten. Det är svårt, men väldigt stimulerande.
– Med husbilderna kände jag genast att det var någonting som
jag skulle kunna fortsätta att utveckla, under lång tid. Jag njuter
av att gå till ateljén varje morgon. Det finns inget motstånd
eller tvivel, lusten, viljan och energin att berätta är så stark. Hela
ateljén är som en anteckningsbok för mig, full av möjliga uppslag.
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