
fallande mot himlen
Vissa landmärken återkommer i Charlotte Gyllenhammars konst. Skulpturer av barn 
och kvinnor framträder i rum där tyngdkraften blir synlig, som naturlag och metafor. 
Även när dessa gestalter saknas befinner man sig i deras upp och nervända värld. 
Gyllenhammars rymd är öppen i alla riktningar och tycks sakna fast grund, vilket 
skapar ett kusligt sug. Verkens förmåga att drabba är uppenbar − man märker den 
som en ilning av medkänsla, ett hugg i bröstet. De är präglade av en självklar tilltro 
till den konstnärliga gestens kraft att beröra. Gyllenhammar uttrycker sig så att en 
medvetslös, ett djur eller ett ting kan förstå. 

Charlotte Gyllenhammar, född i Göteborg 1963, är en av Sveriges mest tongivande 
konstnärer. Från en utgångspunkt i måleriet har hon rört sig mellan skulptur, 
fotografi, rörlig bild och rumslig installation. Verken kännetecknas av ett direkt 
tilltal, men rymmer flera nivåer av fördjupning. De öppnar sig för filosofiska och 
psykoanalytiska perspektiv på människans levnadsvillkor. På ett övergripande plan 
speglar de ett både privat och globalt tillstånd, från vilket det utgår en existentiell 
appell. Följande text vill ge ingångar till det tomrum som Gyllenhammars verk 
mejslar ut – som ställer frågor som berör var och en och manar till att söka efter egna 
svar. 

Gyllenhammars konst har beröringspunkter med det sena 1900-talets största 
konstnärer, bland andra Louise Bourgeois (1911–2010), Bruce Nauman (f 1941) 
och Cindy Sherman (f 1954). Mer lokalt är hon en föregångare i den svenska 
postmodernismen, men med influenser från en frambrytande generation av 
brittiska konstnärer som Rachel Whiteread (f 1963) och Douglas Gordon (f 1966). 
Hon överbryggar en skillnad mellan samtidskonstens huvudlinjer, å ena sidan det 
vertikala släktskap som uppstår genom avantgardets teoretiska och tekniska uppror 
mot föregående generation, å andra sidan konstens horisontella expansion till att 
omfatta allt fler medier, alternativa historieskrivningar och identitetspositioner. 
Gyllenhammars väg tangerar båda dessa riktningar, men går även via uttrycksmedel 
från äldre epoker, som barocken och renässansen. Hennes gärning kan inte 
enkelt kategoriseras utifrån en dialektik mellan tradition och förnyelse, inte heller 
lånar den sig på något entydigt sätt till exempelvis feminismens samhällskritiska 
befrielseprojekt.

Utdrag ur Johannes Nordholms text ur katalogen till Charlotte Gyllenhammars 
retrospektiv på Göteborgs Konstmuseum 2015


