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Torsdagen 13 juli 2010, nionde etappen av Tour de France. Storfavoriten
och världsmästaren på landsväg Cadel Evans från Australien kommer i mål
nästan åtta minuter efter täten. Vad har hänt?
Dramatiken var stor. Bilderna från tv-sändningen
har fastnat hos konstnären Daniel Andersson,
uppväxt i Dångebo, som nu har målat händelsen
på duk.
– Inför etappen bär Cadel Evans den prestigefyllda
gula ledartröjan. Nionde etappen består av fem
berg med mytomspunna Col de la Madeleine som
avslutning. Cadel sitter med i täten fram till sista
stigningen, men plötsligt släpper Cadel Evans
kontakten med klungan.
En storfavorits fall är alltid en känsloladdad
händelse. Daniel Anderssons tavlor på Tingsryds
bibliotek återskapar ögonblicken med intensiva,
kraftfulla färger och ett ödesmättat uttryck.
– Bara Evans själv, hans lagledare och läkare
visste vad som hänt. I starten av föregående etapp
hade han vurpat så illa att han brutit vänster
armbåge. Det hölls dock hemligt till och med för
lagkamraterna av taktiska skäl.
Efter Dackeskolan fortsatte Daniel Andersson på
Alvesta gymnasium fordonslinje. Sedan jobbade
han ett som lastbilschaufför. Men konstnären i
honom pockade på. Han flyttade till Stockholm,
läste på Konstfack och slutade där 2009 med en
kandidatexamen.
Han kan försörja sig nu som konstnär på heltid.
– Det går bra. Jag har klarat mig nu i två år. Man
blir inte rik. Men jag har överlevt!
I somras flyttade han Malmö och lever tillsammans
med flickvännen Jennica Magnusson som är bildoch medielärare.
I fjol var Daniel Andersson en av tre konstnärer
som bjudits in för att skissa till Art Site 2010 i
Växjö.
– I år sitter jag med i juryn.
Hans utställning på Tingsryds bibliotek pågår till
den 25 mars.

Foto: Bernd Blankenburg
Den eller den? Konstnären Daniel
Andersson har svårt att bestämma sig
för tavlornas ordning på väggen.
Flickvännen Jennica Magnusson måste
hjälpa till.
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Andersson från Dångebo och numera
Malmö ställer ut målningar på Tingsryds
bibliotek.
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Med bruten armbåge klarade Cadel
Evans inte att försvara gula ledartröjan i
Tour de France 2010.
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Blogga om den här artikeln
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Om du kommenterar och länkar den här artikeln i din blogg, så kommer det inlägget att länkas till
härifrån.
Pinga din blogg hos Twingly för att vi skall kunna hitta den.
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