
Konstnär med känsla för geometri 
Björn Carlén ställer ut på Åmåls konsthall 
En del bjuder in till kalas, andra reser bort, men när konstnären Björn Carlén fyl-
ler 75 firar han med en utställning på Åmåls konsthall.
– De senaste gångerna jag fyllt jämnt har jag ställt ut här. Så kan folk ju komma 
hit, i stället för hem till mig och gratta, säger Björn Carlén.

På årets utställning presenteras målningar och grafik, varav de 
flesta är gjorda under de tre senaste åren.

Under samma period har Björn Carlén anammat en ny teknik i 
sitt skapande, Giclée Fine Art, eller digital print som det också 
kallas. Bilderna skapas i datorn och skrivs ut med ett ljusbestän-
digt bläck på syrafritt grafikpapper.

Geometri och symbolik

– Det passar mig som hand i handske. Jag arbetar på ungefär 
samma sätt som tidigare, men i stället för airbrush-spruta och 
rakel använder jag liknande verktyg i Photoshop, säger Björn 
Carlén.

Att använda datorer i sitt skapande är i sig inget nytt för Björn 
Carlén. Under början av 1980-talet tillverkade han ett eget da-
torprogram för att kunna göra uträkningar och exakta perspek-
tivritningar av olika former.

– Idag använder jag fortfarande min gamla Amiga för att söka 
former och experimentera. Sedan gör jag en skiss i blyerts 
som renritas i Indesign. Och därefter kan jag börja jobba i Pho-
toshop. Arbetet där tar mellan 50 till 80 timmar och då är bildi-
dén klar sedan innan.

Karaktäristiskt för Björn Carléns konst är hans förhållningssätt 
till balans och rytm. Ofta är det bilder med geometriska, klara 
och symboliska former. Allt från personliga erfarenheter till poli-
tiska reflektioner eller tankar om livscykeln kan rymmas här.

– Jag har gjort samma typ av bilder sedan 1960–70-talet. Sedan 
har jag hittat teknik som underlättat, berättar han.

Kampen om väljarna

Att Björn Carlén fastnat för just den form av uttryck som han 
gjort, tror han delvis kan ha att göra med hans lärare Nils Nixon 
från studietiden 1953-59 vid konstfack

– Han påverkade mig nog. Men sedan har jag också tilltalats av 
konstnärer som Kandinsky, Mondrian och Klint. Och hela renäs-
sansen och antiken har också påverkat mig i sättet att kompo-
nera och arbeta med rytm.

I utställningen på Åmåls konsthall visas bland annat en triptyk 
kring det kommande valet. I den mittersta bilden har en röd och 
en blå hästpjäs har tagit plats på schackrutig mark, framför en 
vit hög byggnad.

– De kämpar om väljarna framför maktens boningar. I trapp-
stegspyramiden har jag placerat två rattar som ser ut som kro-
nor. För det är ju det de styr med. Byggnaden har heller inga 
fönster, så det blir ingen insyn, förklarar Björn Carlén.

Idag, lördag, är det vernissage på Åmåls konsthall. Därefter 
pågår utställningen till den 4 september.
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Uppdrag (digital print) är 
en anspelning på det kom-
mande valet. – Den röda 
hästen är större, men 
flaggan blåser i motvind. 
Medan den blå är mindre, 
men har medvind. Så de 
står nästan lika, säger 
Björn Carlén. Foto: Björn 
Carlén

Framtida månskenstur på 
Dalslands kanal (digital 
print) är en kommentar i 
debatten om vindkrafts-
parken i landskapet. Foto: 
Björn Carlén

Björn Carlén.








