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Skön svensk cykelkonst
Om ni följde sommarens Tour de France kanske ni kommer ihåg de här bilderna.

Cadel Evans tappar den gula tröjan och känslorna svallar. Härom dagen såg jag av en
slump de här tavlorna som förevigar ögonblicket.
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Jag blev givetvis nyfiken och kontaktade konstnären Daniel Andersson som målat dem
och bad honom berätta mer:

Jag är född 1982 i Växjö, kommer ursprungligen från Tingsryd i Småland, arbetat som
lastbilschaufför, utbildade mig till konstnär på konstfack i sthlm och tog examen 2009.
Bor nu i Malmö, där jag arbetar heltid som konstnär. Dock finns ett stort hinder i vägen
för en fokucerad konstnärskarriär. Cykling.
Jag köpte en alu.Trek i USA, där jag pluggade 2008. Sedan dess har cyklingen tagit allt
mer tid (…och pengar) från konsten. Jag söker en ”formel” som kan kombinera mina två
passioner, så såg jag på Eurosport i sommras och fastnade för de rörande tv-bilderna
på Cadel och Mauros målgång efter 9e etappen,Tdf. Jag har länge vetat att jag skulle
göra konst inspirerat av den händelsen, så blev det till slut måleri. Jag trodde nog att
det skulle bli video, det är inte uteslutet att det blir det med, men det var spännande att
under en längre tid leva med och bearbeta den här händelsen. Lite som att lära känna
Cadel, just i denna sårbara situation. Han är för övrigt en favoritcyklist, finns han med
så blir det alltid intressant cykling. Han är hungrig, känslosam, modig och tuff på samma
gång.
Jag håller mig inte till ETT medium, jag arbetar med både video, skulptur, installation,
design och måleri. Jag har bland annat gjort Solde-kafferosteris etiketter.
Som du kanske anar så vill jag helst av allt bara jobba med cykel. Nu råkar jag leva på
att vara konstnär och inte cyklist så då får jag göra vad jag kan för att ändå rättfärdiga
all tid och energi jag lägger på just cykling.
För mer av Daniels grejer, kolla som sagt hans hemsida!
2011-03-13 16:01, visad 1045 ggr
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