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ANNA-KARIN S HALLONSTEN heter jag, på grund av en slarvig anteckning i en kyrkobok för
sådär 300 år sedan. Utan den lilla fadäsen hade mitt namn varit Hallandsten, sägs det i alla fall.
S:et står för Sandström.
Jag blev förälskad i Konstvärlden redan för 14 år sedan då jag sparade ihop till en prenumeration under konststudierna i Lund. Efter att ha slukat ett par nummer slog jag Göran Hellström en
signal, tidningens grundare vars uppdrag jag har fått förtroendet att ta över. Vid det här laget
hade jag precis avklarat introduktionskursen i konstvetenskap och var i princip expert på området. Vänligt sa rösten i andra änden att det främst är erfarna journalister som skriver i tidningen.
Och det kunde jag nog förstå. Men för åtta år sedan, med flera års studier inom området och ett
antal år som praktiserande journalist, kvalade jag in med min första artikel.
Nu sitter jag här och har förmånen att få presentera den person som vår jury har utsett till
Årets konstnär: Lena Cronqvist. Hon är en av de första samtidskonstnärer som jag fängslades av
som tonåring. Då tänkte jag som många andra: vad har den här konstnären varit med om under
sitt liv? Men vad konstnären själv har varit med om är mindre viktigt i sammanhanget. Det är
snarare betraktarens relation till hennes konst som är det väsentliga.
Lena Cronqvist vågar uttrycka det vi alla är rädda för, främst hos oss själva. I vissa av sina
målningar, framförallt de som har provocerat som mest, klappar hon liksom betraktaren på axeln
och konstaterar att man inte är ensam om att tänka de där förbjudna och hemska tankarna. Det
gör vi alla.
På sidan 30 kan ni läsa min intervju med Lena Cronqvist. Men ett är säkert, den som vill veta
mer om personen Lena ska inte vända sig till henne. Och det är jag övertygad om att även hon
själv skulle hålla med om.
Slutligen undrar jag vilken konstnär som du, som just nu sitter med Konstvärlden i din hand,
har påverkats eller fascinerats av under ditt liv. Skriv gärna till mig och berätta: annakarin@
konstvarlden.se
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God läsning!

Du har väl inte missat
www.konstvarlden.se?
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Håll koll på vad som händer i konstvärlden, hitta
aktuella utställningar, inspireras av konstnärer
och gallerister. På hemsidan får du veta när Konstvärlden finns i hyllorna och här hittar du våra tävlingar med fina priser.
Gilla oss på Facebook och anmäl dig till vårt
nyhetsbrev på www.konstvarldens.se så är du alltid
uppdaterad.
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