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Ingrid Roths bilder är stora och färgglada och utstrålar mycket glädje. 

Närmast hänger den stora akrylmålningen "Grön sommarkärlek". 
Vardagens lycka 

RECENSION  

Skatgalleriet Akryl och litografi av Ingrid Roth 24 juni - 14 juli  

Sommarparadiset Skatan får om somrarna, som sig bör, ett eget galleri. Och den 
sagostämning som råder på denna pittoreska plats avspeglar sig hos årets första 
utställare, internationellt verksamma Ingrid Roth med rötter i Jämtland. 

Visst är det en sorts sagor, en glad naivism som lyser från bilderna. I deras närvaro är 
det svårt att hysa svarta tankar och känslor. Husen och kyrkorna är skeva och glada, 
färgerna och miljöerna blomstrar; människorna har trygga ansiktsuttryck och flyger ofta 
(kanske med en känsla av flow och lycka). Många lustiga och rara detaljer upptäcker 
man först efter ett tag, som att en av fåglarna i "Sommarskål" tycks vara på väg att falla i 
vattnet. 

 

De omkringflygande tulpanerna återkommer ofta i Ingrid Roths bilder. 

Roth är stilsäker och grundlig; inte minst i litografierna som måste planeras in i detalj 
för att färgerna efter tryck ska bli de rätta. I motiven finns inte mycket av mysticism men 
ändå gåtor: vad betyder de tulpaner hon så ofta strör omkring sig? Ett förslag har varit 
hjärtan och kanske är de kärlekssymboler - eller strör hon tulpaner i stället för rosor? 
Klädstrecken, som förbinder två punkter - till exempel kyrkan och moskén i "Natt i 
Medina" - betyder de förbindelse, samhörighet? Och varför har hon så många kyrkor i 
bilderna? 

Situationerna är små, vardagsnära: syltkoket, midsommarfirandet, "Seglardag" som 
kunde ha varit hämtad från Skatans röda sjöbodar. Kompromissens filosofi fångas i 
"Halva vägen var", där kvinnan står på en ö och hennes vän troligen på en annan, och där 
ett dukat bord för två väntar på en tredje ö. Fikaborden dyker ofta upp i bilderna och 
står kanske för det anspråkslösa och enkla njutandet av små pärlor i tillvaron. 

Flygandet ger bilderna lätthet och någonstans finns en Tusen-och-en-nattkänsla - tydlig i 
en stämningsbild som "Trädgård och natten", där en turistande dam insuper den fuktiga, 
exotiska kvällen i en orientalisk miljö. 

Kanske tycker man att det blir för mycket lycka, för mycket socker. Samtidigt visar Roth 
med sina färgintensiva, skeva bilder att lyckan inte ligger i det släta, vita, perfekta och 
välkontrollerade, utan i det spontana, oordnade: det som man inte skapar åt sig själv 
utan får till skänks. 

Och det handlar aldrig om storvulna drömmar och ambitioner, utan om det enkla och 
lilla, tjusningen i de små glädjeämnena i vardagen, de som det krävs så mycket tid och så 
många sorger och olyckor för att man ska förstå att uppskatta. 

Tillägg: Skatgalleriet håller öppet fredag-söndag 15 - 19 eller enligt överenskommelse 
med galleristen Elisabet Fogelqvist (ElisabetF@hotmail.com). Nästa utställare är Lars-
Åke Högstedt från 16 juli. 
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