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Skönhet och skamlöshet
Gina Beavers
MoMA Bra
Karl Costyál 2022.10.19 – 2022.11.13

Med uppvridna skalor och en estetik som
gränsar till det groteska behandlar Gina Beavers
ämnen som skönhet och exponering i relation
den digitala världens osäkerhet, oro,
dubbelmoral och skamlöshet.
Konstnären Gina Beavers hämtar inspiration från den
verklighet hon ser runt sig – en verklighet som under drygt tio
år i allt högre grad har flyttat in i hennes smartphone. Med
uppvridna skalor och smått grotesk estetik bearbetar hon
sådant som uppkommer i och genereras av vår digitala värld,
som osäkerhet, oro, dubbelmoral och skamlöshet.
Titeln till utställningen på Carl Kostyál i Stockholm är dock
inte hämtad från internet, utan från MoMA i New York, där det
går att köpa en sport-bh med texten ”MoMA” skrivet i
collegetröje-typsnitt över bröstet.
– Jag var bara tvungen att köpa den – det är en sådan otroligt
löjlig men samtidigt oundviklig produkt. Jag började fundera
på vilka extra lager som skulle adderas när jag som konstnär
bar den, drog på mig den tillsammans med mina
charmhalsband med en hjärna, ett hjärta och en palett runt
halsen, och fotade mig själv. Att ta en selfie innebär också en
direkt förflyttning till den där sfären av uppmärksamhet,
fåfänga och osäkerhet som sociala medier mer eller mindre
består av – inte minst för mig som konstnär och kvinnlig
målare.
I utställningen syns även hennes version av “fan art”, där hon
har målat in några av MoMAs mest kända målningar i sina
egna. Här finns också flera verk med uppförstorade läppar
som har målats antingen med traditionella läppstiftsfärger
eller med andra typer av målade motiv.
– De speglar dubbelheten i den förväntan som kvinnor har på
sig att dels upprätthålla och bry sig om sitt yttre, dels vara en
kreativ och solid individ inuti – den mentala ansträngningen
det kräver att hålla koll på sitt yttre, tiden det tar, hur extremt
dyrt det är; och hur svårt det är att balansera de två
förväntansbilderna. Jag var på en fest för en tid sedan och sa
till en vän att hon var fin i håret. Då bröt en annan vän bröt in
och protesterade utifrån en idé om att som feminister ska vi
inte kommentera varandras utseenden. Min mamma sa alltid
att man måste fixa läppstiftet efter man har ätit, och jag vill så
gärna avskärma mig från allt sådant. Samtidigt vet jag på
något plan att jag inte kan fly från det helt. Allt vi har vuxit upp
med, alla budskap som hela tiden forsar över oss – det blir
viktigt att inte dessutom behöva gå runt och må dåligt över
att det finns inom en. Men det är komplicerat.

”Hela den där groteska nivån: over the topstämningen och den klassiska American popularkulturen vreds upp under Trump-eran. Folk
frågar mig ibland var jag får mina idéer ifrån,
men allt finns ju närvarande hela tiden. Det
omsluter oss, forsar ut överallt i vår kultur.”

Gina Beavers motiv grundar sig nästan alltid i något vackert,
men skalan och materialet gör det uppvridet och groteskt.
Storleken gör också att motiven får något desperat över sig.
– Ja, och det är ytterligare en intressant aspekt: Om du
försöker för mycket blir du inte lika attraktiv. Du ska
anstränga dig men inte för mycket. Vi har också aspekten
kring verklighet och skönhet – de här verken är nästan för
verklighetstrogna, och verklighet och skönhet går sällan bra
ihop heller.
Beavers har en master i antropologi och har alltid varit
intresserad av människors ursprung och beteende. Hennes
fascination för den amerikanska estetiken grundar sig i en
rotlöshet från när hon som diplomatbarn flyttade runt mellan
Grekland, Malaysia och Danmark. När hon kom till USA som
12-åring var törsten efter att rota sig i det amerikanska
enorm. Estetiken har också vilat mot olika
omvärldsreferenser i olika politiska perioder.
– Hela den där groteska nivån: over the top-stämningen och
den klassiska American popular-kulturen vreds upp under
Trump-eran. Folk frågar mig ibland var jag får mina idéer ifrån,
men allt finns ju närvarande hela tiden. Det omsluter oss,
forsar ut överallt i vår kultur. När Trump var president
twittrade han bland annat ut en bild med sitt huvud på
Rockys kropp. Trump förkroppsligade skamlösheten: att allt
går att säga – så länge du inte är en av dem som blir
detaljgranskad på nitty gritty-nivå och ”cancelled”. Det finns
en sådan enorm dubbelmoral och därav så mycket
osäkerhet, oro och ångest kring och på de här plattformarna.
Känner du att du bearbetar din egen oro och osäkerhet kring
sociala medieplattformar genom dina målningar?
– Det är lite terapeutiskt att måla ut de här känslorna och
tankarna, men sociala medier och internet är så extremt
inbäddat i hur vi tänker att det är svårt att komma ifrån. Det är
ett sådant bisarrt skådespel på en massa olika sätt. I dag är
det också extremt kommersialiserat. Förr kunde jag söka på
ord på Google och få upp alla möjliga roliga saker. Söker jag
på ”palett” i dag kommer det upp smink. Eftersom det är big
business.
Karolina Modig

Samtliga foton är från Gina Beavers utställning MoMA Bra på Carl Kostyál i
Stockholm. Courtesy: konstnären och Carl Kostyál.
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