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BODA FOREVER
Det kommer en man springandes mot mig. ”En
blogg”, ropar han, ”du vet, ni måste ha en blogg!
Det har alla nu! Det måste ut! Allt måste ut, ut!”
Det är fotografen Hans Runesson med kameran
i högsta hugg; han som har tagit den fantastiska
bilden på den äldre damen som slår en grupp
neonazister med sin handväska; courage, action,
mänsklig dramatik. Precis som i glashyttan, vår
glashytta i Boda, dit han är på väg för att fota det
som är platsens motor; det som all energi kommer
ifrån, vårt hjärta.
Han har hunnit ikapp mig nu, gestikulerande,
skrattande, full av idéer om digital marknadsföring
som alla kommer ut på en gång. Hela kroppen är
i rörelse. Härligt! Inspirerande! Och lite galet! Jag
nickar och funderar på, säkert för tionde gången,
hur fan vi kan få till en blogg och vem som skulle
kunna sköta den i så fall. Hans har redan snabbat
in sig i hyttan för att ta de där underbara foton
som bara han kan ta (och som, vilket jag är helt
övertygad om, kommer att hamna i någon blogg
såklart); helt enastående fångar han glasets och
konstnärernas rörelse i hyttan, lite som en dansföreställning där alla rörelser och kroppar på ett
magiskt sätt är synkade med varandra. Svettigt,
intimt, male bonding, hud, kropp, sex; allt är nära,
lite för nära ibland: ”Hans, akta brännaren”, skriker
Peter, när Hans än en gång springer in raka vägen
i den stekheta eldlågan medan han tar bilder, bara
för att i nästa sekund lägga kameran åt sidan, ta
tag i brännaren och värma den stora graalbiten
som Peter, Björn, Mikkel och Tanja håller på att
driva fram. Man kan aldrig komma för nära glaset
och ”har man börjat att jobba med det nån gång,
kan man aldrig sluta; nånsin”; så är det de gamla
säger…
Det vet alla som jobbar med glas. Också Björn,
vår studio manager och konstnär som jobbar
med temat ”penetration” i både glas och keramik.
På olika sätt, på alla sätt. Björn Friborg. Dansken
som han kallas av vissa och som ibland pratar om
sig själv i tredje person: ”Om du vill ha en Friborg,
behöver du betala bättre lön”, var hans replik när
han påbörjade sin anställning i Boda. Rakt på
sak, hårt, skoningslös, total penetration. Precis
som hans glas. Svarta, stora, arkaiska skulpturer;
ärliga i sin brutalitet och i redovisningen av hålen,
av såren. Den röda tråden; hettan i blodet, ändlös
energi och puls. Det bästa pressas fram, pressas
ut, pressas nu, konstant, aldrig stannas det upp,
aldrig; den röda tråden, den nattsvarta skulpturen:
”värk” heter den.

Och så den tredje i konstnärstrion.
Peter Hermansson, glaskonstnär. Han som gör
supergraalarna som alla vill ha, graalarna med de
galna bilder som berättar om våra känslor och synliggör vår ångest. Glasets alkemist har han kallats.
Vi pratar inte mycket med varandra. Vi har aldrig
haft ett längre samtal under de senaste fyra åren
han har varit i Boda. Han gav mig en klädgalge en
gång till jul. Den var fin, guldmålad.
Första gången jag träffade Peter så skällde han ut
mig för vi hade tagit betalt för ett vernissage med
anslutande konstnärssamtal. ”Hej, Peter Hermansson”, sade han med lite norrländskt dialekt och
nickade artigt, ”Jag tycker inte att det är ok, att ni
tar betalt för en utställningsöppning!”, vänligt, tydligt,
lågmält; trevligt faktiskt på ett sätt. Jag kommer
ihåg att jag tänkte att han var väldigt väluppfostrad
och kanske bara hade uttryckt hälften av vad han
egentligen ville säga och att resten hade stannat
kvar i honom utan att komma ut. Men i bilderna på
graalarna, där kommer allt ut, kräks ut, bearbetas,
rensas. Starkt, stort, mäktigt, obarmhärtig. Glas
som religion. Peter Hermansson, glaskonstnär.
Vad är Boda då? Ett samhälle? Ett museum med
glashytta? Ett kulturarv?
Boda är mycket mer än så. Det är en idé, en
plats som formas genom sina konstnärer. En plats
med historia som redan på 1960-talet var den där
lite udda, galna platsen med en massa kreativa
människor som skapade, experimenterade och
festade. ”Syndens näste” som Boda kallades då.
Här samlades konstnärer, skådespelare, reklamare, akrobater och glasfolk; olika människor med
olika kulturella bakgrund och olika språk blandades,
bollade idéer och revolutionerade glaset. Detsamma händer just nu. Glaset förändras i rasande fart
och förändringarna drivs fram på olika platser, en
av de viktigaste är Boda. Och det är konstnärerna
som formar platserna och innovationen inom
glasets fält; ”Boda är som ett piratskepp”, brukar
Björn säga; Ja, det är det, tänker jag, det är fritt,
vilt, innovativt och fullt av energi, precis som Hans,
Björn och Peter, ”de 3 i Boda”.
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