
Rest your little head and tell me about the past är namnet på utställnigen som öppnade Alingsås konsthall 
i lördags. Här är ett kort samtal med konstnären där han berättar om sin utställning.

- Tanken kring verket kom som jag minns det när jag skulle köpa en dinosaurie till min äldste son när han 
var ett litet barn. Jag ville gärna köpa en Brontosaurus till honom, för att jag själv hade den dinosaurien 
som idol när jag var barn, säger Patrik Bengtsson, konstnären bakom verken. 

Patrik kommer från Småland men är numera bosatt på Styrsö i Göteborgs södra skärgård. Han har mest 
varit verksam i Göteborgsområdet, men även haft utställningar i Paris, Stockholm och på Vandalorum i 
Värnamo. 
- Jag har sökt mig till institutionerna och alltid uppskattat att ställa ut i dem av rumsliga skäl, då jag gärna 
jobbar stort. Skala är viktig när jag vill uttrycka mig och det känns bra med skala om man vill säga något, 
säger Patrik. 

Brontosaurusen som är en del i utställningen Rest your little head and tell me about the past är gjord i ska-
la 1:1, den är 22 meter lång och cirka två meter hög. Patrik berättar att för honom är det viktigt att jobba 
med upprepning. Upprepning gör att verken han arbetar med tenderar att bli stora. Brontosaurusen är ett 
textilverk. Han tråcklar ihop tyg för att täcka stommen som är gjord av formade liggunderlag. Tråcklandet 
är ett upprepande, monotont och tidskrävande arbete. Tidsaspekten är tydlig i hans verk. Tidsaspekten, 
en historia, en berättelse eller myt han hört eller hittat någonstans. 
- När jag letade efter Brontosaurusen till min son tyckte jag att det var väldigt konstigt att jag inte hittade 
den bland alla andra dinosaurier i leksaksaffären, eftersom det är den efter tyrannosaurus rex som folk kan 
rent namnmässigt och på något sätt är väldigt representerad som en av de långhalsade dinosaurierna, be-
rättar han. Så jag gick hem och googlade. Det blev en störning i mitt huvud och det var utifrån detta som 
processen startade. 

Googlandet ledde honom till en i hans tycke en halvfånig text om att Brontosaurusen aldrig existerat. Han 
läste den utifrån att internetfenomenet kan leverera myter och skrönor. Ju mer han googlade ju mer fasci-
nerad blev han över att Brontosaurusen ändå överlevde och godkändes fastän den än med lite överdriva 
ord inte existerade. 
 - Här har vi någoting som är väldigt enkelt och underhållande och som blir en symbol för hur information, 
sanning, fakta och autencitet förhåller sig och rör sig, säger han. Det blir en kontrast till när museum ställer 
ut och har modeller av en Brontosaurus. Museum anser vi vara några som ska förhålla sig rent vetenskap-
ligt till saker och som också har ett förtroende.

Att bagatellisera det som är vår historia anser Patrik är farligt och just det är ingången i verket som han ska 
öppna Alingsås konstall med. Hans konst handlar om en idémässig undersökning av den kollektiva tanken 
och idén. 

Ett konstverk att vila huvudet mot



Det är intressant hur vi förhåller oss till historia, vanföreställ-
ningar och utopier och hur lätt vi glömmer och hur snabbt vi 
kan befästa. Det är så han ser att hans arbete ter sig. Han 
arbetar med det förgängliga och det finns mycket inom kon-
sten, kulturen och det politiska som befästs. Patrik upplever 
att det går väldigt lätt för oss att ta sig till något och få det 
till att ”så här har det alltid varit” och i det glömmer man bort 
hela strukturen och mekanismen som varit innan. Det finns 
många mörka fläckar i historien och vi är väldigt duktiga på 
att vilja sudda bort dem. I sin konst arbetar han mycket med 
att plocka fram vissa små händelser och transformera dem till 
att bli någon form av kommunikationsförsök. Han är intresse-
rad av att kommunicera ämnen, men inte sakfrågor.

Jag frågar Patrik vad han tror utställningen kommunicerar?
Brontosaurusen är en stor textilskulptur och dess material är gjord av nermalda osålda textilier från multi-
nationella företag. Det finns även en historia och tidsaspekt i materialet. 
- Jag kan se olika trender som passerat, i tyget, men också se en historia som är kopplad till en global 
ekonomi och en identifikationsindustri som på något sätt gestaltar kropp och skinn, säger han och ur ett 
kommunikativt perspektiv så är det en stor textilskulptur som man kan interagera med då Brontosaurusen 
ligger ner. Magen är som en stor saccosäck och den kan man sitta på eller välja att vila i och utifrån detta 
kom titeln på utställningen till-rest your little head and tell me about your past.

Utställningen har två delar till förutom Brontosaurusen. En av de två är en teckning där Patrik färgat ett 
papper med kol och blyerts och sedan suddat fram bilden istället för att rita den och fram ur suddandet 
kom dvärgplaneten Pluto fram, en symbol för det exkluderade. Brontosaurusen står för det icke-existeran-
de och Pluto för det exkluderade. Historien om Pluto handlar om hur planeten förlorade sin värdering som 
planet och om hur det finns ett väldigt fint mänskligt strukturellt regelverk som utåt sätt är väldigt flådigt, 
men hur man ur de nio planeterna bestämmer sig för att släcka spotlighten på den ena. Det är inte ovanligt 
att saker eller människor faller utanför ramarna och att det på något sätt inte är okej att avvika. 

- Lite samma känsla med Pluto. Nya normer har skapats och fastställts och vi får helt plötsligt nya ”regler” 
att förhålla oss till. Allting är så otroligt manipulerat och det i sig är inget farligt, men det farliga är när vi 
slutar förhålla oss till källor. När vi logiskt slutar ifrågasätta och när vår irrationella rädsla får styra hur vi t ex 
läser nyheter. Hur bortser vi från statistik eller förhåller oss till den och kanske rentav bortser från underlig-
gande saker, säger han. 

Den tredje och sista delen i utställningen är ett ljudverk. Det spelas upp som ett dovt bakgrundsljud och 
ljudet kommer från ihopklippta YouTube-klipp av kända tal genom den moderna historien. De har mani-
pulerats och förvrängts i moduler för att det inte ska vara så starkt. Patriks idé bakom är hur vi människor 
tillskriver oss andra människors citat. Han nämner talet I have a dream som är ett av de mest kända och 
som aldrig fanns nerskrivet, utan var någon som fritt talade och utifrån det fick Martin Luther King frågan: 
tell us about your dream. Därifrån kom frasen I have a dream.  Han berättar att han upplever att det finns 
mycket spontanitet i saker som blivit stora och sen finns det saker som är helt osanna saker som inte har 
sagts, men som ändå är viktiga för oss. 
- De tre delarna i utställningen blir människan, kulturen och representanten och det är dessa tre som ställs 
mot varandra i den här rumsliga installationen. Det finns inget krav på att man ska förstå verket, men för 
mig som konstnär som är i processen konstant, är handlingen viktig. Symbolen för tillblivelseprocessen är 
central och viktig, avslutar han


