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Peter Johansson vs Zorn – ett lustmord
”Min pappa Gunnar var utbildad kyrkomålare, något som inte gav många jobb i Sälen
fjällen, där han livnärde sig på att måla sportstugor i stugbyarna. Han drömde om att
renovera kyrkor och dess inventarier, men mest blev det retuscheringar av gamla
allmogemöbler till turister. Pappa drömde sig bort, började bygga egna möbler som han
dekorerade hejdlöst. Han målade också tavlor som liknade motiv hämtade från Bruno
Liljefors och Anders Zorn och detta gav oss ibland resor till Mora för att se den riktige
konstnären Zorns hem och verk.”
Vid besöken på Zornmuseet i Mora fröjdades Peter Johanssons pappa över mästarens
nakenmåleri. Efter besöket vandrade han – bitter över Zorns alla framgångar och över sitt eget
öde – tillsammans med den likaledes molokna sonen till Mora kyrka för syndernas förlåtelse.
Men i familjen Johansson glömmer man inte ett nederlag. Som hämnd för faderns beundran och
avund utmanas nu Anders Zorn av Peter Johansson i boken Johansson vs Zorn och utställningen
med samma namn. Platsen är Zorns hemmaarena i Mora, Zornmuseet.
Boken innehåller nytagna bilder från utställningen på Zornmuseet, bilder på Peter Johansson
iscensatt som Anders Zorn i olika kända självporträtt och fotografier samt texter av Sinziana
Ravini, Per Svensson och Klas Östergren.
Välkommen till mästarmötet Johansson vs Zorn. En bok som inte liknar något annat!
Om Peter Johansson
Konstnären Peter Johanssons utställningar brukar väcka stor uppmärksamhet. Han är en mästare
på att utmana gängse åsikter och verklighetsbilder. Som född dalkarl är det mestadels dalfolkets
självbild som han går i klinch med. Peter Johansson skivar dalahästar, förpackar dem och lägger
dem i köttdisken på Konsum och han gör rånarluvor med kurbitsmotiv. Han gör allt med en
blandning av humor och allvar. Och det uppskattas – för det mesta.
Utställningen Johansson vs Zorn på Zornmuseet pågår fram till den 10 mars 2013.

Hört och sett om boken
”En signalröd attack på Zorn” Dalarnas Tidningar
”Ett lustmord på hemmaplan” Elin Wiksten, TT Spektra
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