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160 inför mötet med konstnären Martin Solymar bestämmer vi 

oss för att leta upp ett av hans offentliga verk, Öborna, invigt 2018. 

Det består av en triptyk och en bänk, placerade i anslutning till 

Nya Tillfället, ett akutboende för hemlösa på Victor Hasselblads 

gata, strax intill Västra Frölunda kyrkogård. 

Det är en gråmulen, småkylig vårdag med regnet hängande 

i luften. Verket är inte helt lätt att hitta, men efter att ha gått 

utmed en av boendets långa huskroppar dyker det plötsligt upp, 

litet som en hägring i diset. 

På gaveln till en förrådsbyggnad i brun korrugerad plåt uppen-

barar sig ett slags tropiskt flodlandskap. Duggregnet och gråljuset 

får den ångande, dallrande hettan att framträda än starkare. 

Framför den tredelade målningen står en bänk med snidade 

detaljer, där referenserna till nordisk mytologi och vikingafärder 

är tydliga. Just denna dag har någon placerat en urdrucken kaf-

fekopp i gapet på den tvåhövdade draken.

Vi blir stående framför triptyken och fascineras av djupverkan 

i det ljusskimrande skiktmåleriet. Det är litet som att stiga in i 

en gammaldags äventyrsberättelse där nya överraskningar väntar 

runt varje flodkrök.

Vad är länken mellan Eddans sagor och de karibiska myterna? 

Hur färgar de olika världarna av sig på varandra?

När vi någon vecka senare möts i Martin Solymars ateljé på 

Konstepidemin berättar vi om vår promenad och hur stor skillnad 

det var att se och uppleva verket på plats. En självklarhet kan 

tyckas, men extra tydligt i det här fallet. 

– Det är flera av mina målningar som är helt omöjliga att re-

producera och fotografera av, säger Martin Solymar. De olika 

bilddjupen når inte ögat. I vilket skick var den förresten? Det 

var ett tag sedan jag var där. 

MARTIN SOLYMAR 

Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund

Text: Sara Michaëlsson · Fotograf: Peter Claesson

»Hur skulle en runsten te sig i en tropisk kontext?  

Vad hade hänt om vikingarna hade nått Amazonas?«
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 163162 Någon har klottrat litet på bänkens sittyta, annars syntes inga spår 

av skadegörelse.

– Senast jag var där, för en slutbesiktning, tvättade jag bort en 

del och drog på ett tjockt lager av vax, som klotterskydd. Det är 

en målning gjord på mdf, det vill säga en fiber- eller spånskiva. 

Det materialet sväller annars upp när det blir fuktigt, men den 

här är specialbehandlad, med ättika. Det är sådant man lär sig 

på vägen. Offentliga verk ställer egna krav på hållbarhet och 

motståndskraft. 

Ateljén där vi befinner oss består av ett enda, nästan kvadratiskt 

rum med ljusinsläpp från två håll. En liten trång hall, där perfo-

rerat murtegel använts som penselhållare, leder in till rummet. 

Längs väggarna står målningar i olika format lutade. 

– Jag tänkte att jag kunde göra en pedagogisk bildvisning, säger 

Martin Solymar och går och hämtar en stor målning som han 

hänger upp på väggen.

Färgmässigt domineras den av gulgröna nyanser i flimrande 

lager. Tre figurer syns nere i bildens högra hörn. De ser ut att 

stå på en sorts brygga eller flotte. Den frodiga växtligheten slu-

ter sig bakom dem. Vattnet i bildytans nedre del ser stilla och 

trögflytande ut. 

– Den här har några år på nacken, säger Martin Solymar. Jag 

hade en utställning som jag kallade Drivved här på Konstepide-

min 2016. Då visade jag många nya verk, bland annat skulpturer i 

drivved och vax, med inspiration från fornnordisk mytologi. Det 

var då drakarna kom in och de finns fortfarande med på olika 

sätt. Men jag visade också den här, som en sorts sammanfatt-

ning av erfarenheterna från Karibien. Jag hade gjort rätt många 

målningar från olika resor dit, men inte visat dem. Den utställ-

ningen blev inledningen till den fas jag befinner mig i nu, där 

jag försöker att förena olika influenser. 

Det finns ett ovanligt tydligt narrativt drag i ditt måleri, även om 

berättelserna är långt ifrån entydiga eller lättavlästa.

– Ja, säger Martin Solymar. Jag drivs nog av ett behov att for-

mulera mig, att skapa ett narrativ både inom de enskilda bilderna 

och mellan dem. Det kan vara kryptiskt till en början. När jag 

kan identifiera vad som länkar dem samman går det att skapa 

en ordning, ett mönster. Det finns där inte alltid från början.

Har du fortsatt att arbeta med vax?

– Nej, egentligen inte. Men för mig blev vax ett mer tillåtande 

material, något som gjorde det möjligt att arbeta mer grovhugget, 

trubbigare, inte så taktilt. När jag jobbar med ett nytt material 

eller en ny teknik försöker jag sedan ofta att applicera det i må-

leriet. Till exempel när jag 2010 började att arbeta med akvarell. 

Då väcktes lusten att få fram samma transparens och skirhet i 

oljemåleriet. 
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166 Martin Solymar lyfter fram en målning för att visa. Den är 

utförd i olja, men med akvarellens lätta, genomsiktliga kvaliteter. 

– Det tar kanske ett eller två år att bemästra en ny teknik, säger 

Martin Solymar. När jag väl är där kommer det ganska snart 

ett behov av att gå vidare. Jag befinner mig i ständig konflikt 

med mig själv. Eller snarare – jag byter spår när jag bemästrar 

ett område, då bryter något annat in. Jag tänker att allt till slut 

kan smältas samman, att alla erfarenheter i slutändan kan ge 

upphov till ett nytt språk. 

Martin Solymar ställer försiktigt tillbaka målningen och häm-

tar en annan duk. 

– Den här målningen är inspirerad av en resa i Dominikanska 

Republiken, men bär också på andra referenser. 

En stor svart bågformad port i en rödbrun tegelmur, träd-

skuggor som faller diagonalt över bildytan, några halvt synliga 

ristningar och figurer i den svarta porten. Känslan av stark hetta. 

En bild som visar sig vara en port in till något nytt, i nästan 

bokstavlig mening. 

– Jag satt och väntade på en buss en tidig morgon och såg den 

här kyrkogårdsmuren med sin stora, svarta metallport, säger 

Martin Solymar. Jag visste med en gång att det skulle bli en 

målning. Bussen, som för övrigt aldrig kom, skulle föra mig till 

ett naturreservat där det finns kalkstensberg med hålrum och 

droppstensgrottor och hela system av underjordiska vattentunnlar. 

De har varit betydelsefulla för den religiösa praktiken i området. 

En sorts undervattensgravar eller slukhål som kalla cenote. Det 

kan vara ett ingångshål i marken som inte är större än ett badkar 

i omfång, men när man kommer ner öppnar sig en hel katedral 

av hålrum. Det är en bra metafor för vad man kan utvinna ur 

konst, tycker jag. 

– Men anledningen att jag berättar om den här resan är att den 

blev litet av en startpunkt för var jag befinner mig nu. När jag fick 

syn på de förcolumbianska ristningar av schamaner som fanns 

bevarade på grottväggarna, sattes något igång. De är avporträt-

terade med sex fingrar. Jag gillade omedelbart ambivalensen som 

uppstod. Avbildade de sig med sex fingrar för att särskilja sig 

från andra och därmed visa sin ställning, eller hade de faktiskt 

sex fingrar och blev därför tillskrivna magiska egenskaper? De 

sexfingrade schamanerna och fladdermössen, som hör hemma i 

grottorna men också är en länk till den black metaltillhörighet 

och -estetik som jag har i bakgrunden, har återkommit i många 

bilder sedan dess. Det som jag formulerade för mig själv efter 
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den upplevelsen var: Hur skulle en runsten te sig i en tropisk 

miljö? Vikingarna tog sig till Kanada, men misslyckades med 

att etablera sig där. Det naturliga är väl att tänka sig att de åkte 

tillbaka till Island eller var de nu kom ifrån. Men vad hade hänt 

om de i stället hade åkt söderut, om de hade nått Amazonas? 

Den sortens tankelek fascinerar mig.

Du hittar ett sätt att förena det som intresserar dig i nordisk mytologi 

med de karibiska föreställningsvärldarna. Vad är det du ser?

– Alla religioner och mytologier grundar sig i försök att förstå 

och förklara världen, säger Martin Solymar. Det handlar om 

eviga mänskliga frågor. Hur de uttrycks och gestaltas blir en 

spegling av den specifika plats de uppstår på, av naturens förut-

sättningar, landskapet. De likheterna och skillnaderna intresserar 

mig och jag försöker nog alltid att omsätta det som upptar mina 

tankar i måleri. Jag är inne på många olika spår samtidigt och 

vill tillåta mig det. Det som spretar får spreta. 

Berätta hur intresset för Karibien uppstod. Du har gjort många resor 

dit, till Kuba, Trinidad, Colombia och Dominikanska Republiken 

bland annat. 

– Det har avstannat litet nu, det är svårare när man har gan-

ska små barn, säger Martin Solymar. Men från början var det 

musiken. Musiken och dansen. Jag har alltid varit intresserad av 

folkmusik, även om jag har en bakgrund i black metalkulturen. 

Jag spelade i flera olika band under 1990-talet. När jag kom in 

på Göteborgs konstskola i början av 2000-talet träffade jag min 

sambo Anja som redan hade dansat mycket latinamerikanskt 

och lyssnat länge på musik från hela Karibien. Då slutade jag 

helt att lyssna på metal. Det var inte förrän under Valandstiden 

som jag tog upp det igen. Nu lyssnar jag nog ungefär 50/50.  
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MAR T IN SOLYMAR

Målningen är min motspelare. Likt springaren går jag 

ett steg fram för att sedan gå åt sidan. Det är i dessa 

sidosteg som nya förutsättningar uppstår. Det perifera, 

sidodörren och slumpen leder till oförutsedda drag. 



MARTIN SOLYMARSTEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM 2020

Jag målar alltid till musik. Är det en mer drastisk målning kan 

det hända att det blir black metal som åker på. 

– Första resan gick till Kuba. Det var sista året på Valand, 2011. 

Jag ville komma till de platser där musiken och dansen hade 

uppstått, uppleva det på stället, ta del av hela kulturen. Det var 

en fantastisk, intensiv resa som satte djupa spår. Det kändes litet 

som att komma hem. Det är förstås en romantisk dröm, men 

det var så det kändes. Att åka till Kuba och dansa salsa och son 

där, är något helt annat än att gå på klubb i Göteborg. Det var 

också då jag lärde mig son, rent dansmässigt. Dansen är kanske 

inte lika viktig längre, men den var det då. 

Vad skiljer salsa från son? 

– Son är själva ursprunget, salsan mer som en discoversion, sä-

ger Martin Solymar. Skillnaden är att du dansar med musiken i 

son. Salsan är centrerad i mitten, medan son är på en av sidorna 

hela tiden. När man dansar son är man precis i synk med basen, 

medan man i salsan framförallt följer trummorna och rytmen. 

Det låter intressant nog nästan som om du talade om måleriet. Om 

hur något kan ske i periferin, på sidorna, lika mycket som i mitten.

– Ibland blir musiken en sorts vägvisare. När jag höll på med 

den här, säger Martin Solymar och tar fram en ny målning, lyss-

nade jag på mento-bandet The Jolly Boys från Jamaica. I en av 

deras låtar, »Pomp and Pride«, förekommer textraden »haunted 

night«. Den blev som ett förtydligande för mig. Haunted Night 

blev till en titel som jag kunde förhålla mig till. 

Om du skulle beskriva mento för någon som aldrig har hört den 

sortens musik, vad är det som utmärker den? 

– Det är långsamt tempo, nästan alltid med banjo. Det är bättre 

att jag spelar något så att ni får höra, säger Martin Solymar och 

sätter på en låt med just The Jolly Boys.
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 179178 Det låter lojt, varmt och lantligt. Ljuden och rytmerna är ut-

spridda och glesa, Det känns ålderdomligt, som om det vore 

inspelat för mycket länge sedan. 

– Det här är gjort nu. De låter fortfarande så här. Man brukar 

ju säga att svensk folkmusik är vemodig. Här tycker jag att man 

kan höra att det finns en tyngd och en kamp i botten. Musiken 

är inte bara glättig. Det blir inte minst tydligt i haitiern Althiery 

Dorivals låtar. 

Hur tror du att dina resor har påverkat ditt måleri? Kan du själv 

se vad som har förändrats? 

– Resorna, upplevelserna av de olika platserna, av naturen och 

växtligheten, är avgörande, livsviktiga, säger Martin Solymar. 

Allra mest som en kroppslig, fysisk erfarenhet. Jag målar inte 

efter förlaga längre, det är mer en förståelse av formerna, färgerna, 

ljuset. Min palett har absolut förändrats och även min egen upp-

levelse av själva måleriet, av processen. Det är en erfarenhetsbase-

rad praktik. Du kan inte tänka fram en målning. För att kunna 

förmedla den kroppsliga erfarenhet som är själva utgångspunkten, 

måste du måla dig fram till den. Och det kanske inte alls blir 

på det sätt som du trott från början. Det kommer nästan alltid 

en punkt när jag måste förstöra delar av det jag har gjort för att 

bilden skall bli klar. Det är ett kritiskt ögonblick, men av stor 

betydelse. Det kan vara en form som jag har behållit för att jag 

tyckte att den var vacker, men plötslig ser att jag måste göra mig 

av med. Det som ser ut att vara en självklar bild, en från början 

uttänkt komposition, kan i själva verket ha oändligt många bak-

omliggande lager, en underjord av alternativa gestaltningar som 

kanske, trots allt, bidrar till att göra bilden mer mångbottnad. 
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