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Vad finns det för likheter mellan konst och uppfinning? Den frågan
stod i fokus när Svenskt UppfinnareMuseum satte upp en
konstutställning av Tamara de Laval – barnbarnsbarn till Gustaf de
Laval – i början av augusti 2013.

Tamara fick aldrig träffa sin
gammelmorfar Gustaf de Laval men
hans fru Isabel de Laval lämnade ett
stort intryck vid möten i barndomen
minns Tamara. Konstnärsintresset har
alltid varit betydande och flera
släktingar går i samma spår. Tamara
fick chansen att lära sig mer om
Gustaf genom att ta del av hans
ritningar och hon berättar att det inte
uppfyllde hennes förväntningar av
maskinritningar.
– Jag upplevde ritningarna som konstnärliga och inte alls som man
föreställer sig maskinritningar. Han hade en väldigt speciell stil när han
skissade uppfinningar.
Samband mellan konst och uppfinning
Tamara har vanligtvis sin konst utställd på gallerier och det är första
gången hon ställer ut inne på ett kontor. Det är också nytt för museet att
arrangera konstutställning men Ann Dohse berättar liknande utställningar
redan är planerade då museets huvudutställning periodvis är uppställd i
andra delar av landet. Ann, som är grundare av Svenskt
UppfinnareMuseum, vill att det ska finnas ett tydligt band till uppfinningar
även när de har andra utställningar i lokalen på Malmgatan i Norrköping. I
Tamaras fall finns bandet i hennes släktträd. Flera av besökarna ställer
sig frågan om vad som definierar en uppfinning och jämför processen med
Tamaras kreativa skapande. Utställningsobjekten fyller två stora rum och
de största tavlorna är målade på ett underlag av ritfilm i plast för att
målningen ska bevaras effektivt. Uppfinningsrikedom kan anas inom
konsten. I utställningen finns även objekt av Tamaras man Anders Bom
Lindén som gick ur tiden föregående år.
Historiska turbinuppfinningar
Sverige kan stoltsera med många historiska världsinnovationer. Ann
Dohse och Anders Köhler uppmärksammar svenska uppfinningar som
pacemakern och skiftnyckeln i en omfattande utställning. År 2006 startade
Ann Svenskt UppfinnareMuseum i Norrköping. Mycket engagemang och
drivkraft har bidragit till det vandringsmuseum organisationen nu driver. I
dag ingår omkring 120 svenska uppfinningar. Turbinhistorian har en del i
utställningen genom Gustav De Lavals mjölkseparator som uppfanns
1878. År 1883 tog Gustav patent på den första praktiskt användbara
ångturbinen som bland annat användes till mjölkseparatorn. Separatorn är
en av de 120 uppfinningarna som ingår i utställningen som just nu står i
Färgelanda.

Tamara de Laval, Ann Dohse och Anders Köhler tillsammans med Britt-Maj Wikström,
professor i konst och hälsa.

Information om tid och plats
Konstutställningen med Tamara de Laval och Anders Bom Lindén pågår
2-31 augusti 2013. Vandringsutställningen med svenska uppfinningar
ställs ut i Norrköping från och med den 9 september. Båda utställningarna
äger rum på Malmgatan 5 i Norrköping.
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