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Utifrån sett är konstkritikerns uppgift enkel: titta på konst 
och tala om vad du ser. Men så stöter du på något som Sigrid 
Sandströms Facing Scarlet (2022) – och varje påstående ber 
om att motsägas, närmast per automatik. För att ändå etablera 
en ontologisk utgångspunkt, så är Facing Scarlet en målning. 
Ja, fast den är också i viss mån – kanske framförallt – en 
kontaktkopia, där något skrynkligt material täckts med svart 
färg, tryckts mot dukens mitt och sedan avlägsnats. Den nedre 
halvan av detta avtryck är övermålad med en genomskinlig 
pöl rodnande laxrosa. Och ovanpå den ligger ett tyngre pensel- 
stråk av – faktiskt – scharlakansrött. Ovanpå det hänger en 
rosaaktig cirkel – precis – och en svart cirkel svävar över det 
”tryckta” fältets krön, som en sol eller måne över ett landskap. 
Om du redan har klassificerat verket som en abstrakt mål-
ning kanske de här himlakropparna nu försvårar din läsning, 
kombinerat med det svarta fältets veckningar som för tanken 
till glaciärer eller konturerna hos ett landskap. Det röda fältets 
dialog med det svarta och vita kan på liknande vis påminna 
om – eller bara kännas som – värme och kyla: en kontrast- 
verkan som ofta återkommer i Sandströms konst. Målningens 
självsäkra och tigande pokeransikte – för den möter dig verk- 
ligen som ett slags ansikte, väktarlik, påträngande, ogenom-
tränglig – gör det lätt att läsa den som en förtäckt kommentar 
till ekologiska förhållanden. Att tolka själva titeln som ödes- 
diger, som om konsten var en melankolisk gåta. Att famla runt 
efter en ”handling”. 

Ja,  nej,  kanske: Om  Sigrid  Sandström



Men om du har en sund skepsis mot att reducera konstupp-
levelsen till en transaktion med dolt innehåll kan du medge 
att du bara spekulerar här – inte minst eftersom det är troligt 
att Facing Scarlet snabbt slår om till något annat, till ren  
materialitet till exempel, som kräver att enbart få vara en 
faktisk dokumentation av sin egen tillkomst. Dialogen mellan 
målningens beståndsdelar, temperaturväxlingarna, de ljusa 
och mörka cirklarna – allt är lockande, men i slutänden oge- 
nomträngligt. Ibland är ändå en punkt bara en punkt, en fläck 
bara en fläck – avsedd att ingå i en tilltalande komposition, 
en icke-föreställande sinnesstämning. Och detta svårgripbara 
kan få dig att återigen säga: javisst, jag kan i alla fall se hur 
det är gjort. Precis som verkets titel också kan läsas som en 
saklig beskrivning av ditt möte med målningen, så är det lika 
uppenbart att något händer, fast du vet inte riktigt vad. 
Sandströms avsikt verkar vara att du inte ska kunna gripa tag 
i båda egenskaperna samtidigt – narrativ och abstraktion – 
vilket resulterar i att det enda säkra med målningen blir dess 
surrande instabilitet, som du kanske kan vänja dig vid så 
småningom. Hur som haver, om du accepterar följande, så bär 
det snart av rakt ner i nästa kaninhål: Är det här tvivlet unikt 
för konsten? Säger det något om konstnären? Är det typiskt 
för tidsandan? Om du fortfarande väntar dig ett svar – titta 
en gång till. Och en gång till.

Sandströms konst är alltså avsiktligt förbryllande: lika delar 
kalkylerat schackspel och generös öppning till det ogripbara. 
Hur ska vi tolka det när hon på ett lågt podium ställer ut de 
färgindränkta trasor hon använt för att göra sina avtryck? 
Ska de placeras i något slags formell hierarki? De svävar mellan 
att vara målningar och skulpturer, bevarade föremål och värde- 
lösa rester, abstraktioner och smutsiga trasor. Samtidigt utgör 
de delvis negativen till hennes befintliga målningar. Den  
här envisa, omvälvande och motsägelsefulla kvaliteten åter- 
kommer som dubbleringar i Sandströms fristående Janus- 
målningar, där baksida är framsida och omvänt. Den inne- 
boende paradoxen är uppenbar: som betraktare vet du att det 
är målningens baksida som är vänd mot dig när du kommer 

in i rummet – att framsidans målning har sipprat igenom  
dukens väv och lämnat en elegant spökbild på baksidan. Men 
konstnären säger ju att det är framsidan så du försöker upp- 
fatta den så. Åtminstone tills du gått runt till den andra, 
bemålade sidan där du trots den förhöjda visuella intensiteten 
har en gnagande känsla av att det är baksidan du nu tittar  
på. Det är ditt val, liksom. Är någon av sidorna ens ”bättre”? 
Det känns inte så. Den skenbara framsidan, de vagare bilder-
na, känns lite som bleknande eller fragmentariska minnen  
av sina starka baksidor – som alltså gjorts med hjälp av kon-
taktkopiering och därför redan är ett slags negativ och har  
ett eget instabilt förhållande till både avbildning och abstrak- 
tion. Och som Sandström säkert avser eller åtminstone  
accepterar så sipprar något av världen tillbaka in: Vad innebär 
det att frammana en estetik av andar eller spöken – eller 
själva förbleknandet – i en vagt antydd kontext av geofysisk 
instabilitet?

Det finns en avsikt bakom omkastningen, inte minst eftersom 
den motsätter sig en tendens i samtidskonst där allt ska 
kunna förklaras, beskrivas. (Visst, jag beskriver ju lite grann, 
men jag försöker också prata runt verket, bevara upplevelsens 
renhet, genom att glida genom det.) Konsten blir alltmer 
oskiljaktig från avkodandet av konstnärens biografi. Och i 
den processen eroderas konstens ställning som en av de sista 
utposterna för meningsfulla mysterier, tvivel, icke-vetande, 
det outsägbara. Det handlar i viss utsträckning om att konst-
publiken expanderat, där betraktarna inte längre måste vara 
konstexperter utan också kan vara entusiastiska amatörer 
som inte ska behöva vara rädda för det obskyra. Fast jag miss- 
tänker att det även handlar om ett minskat sug efter det svåra. 
Men tvetydighet och förvirring måste inte nödvändigtvis  
gå hand i hand. En del av Sandströms begåvning består i att 
skapa trygga rum för otyglade känslor, bland annat med  
hjälp av de binära strukturerna nämnda ovan. Det finns en 
märklig behaglighet i att allt har två sidor: identifierar du 
den ena halvan hittar du den andra och sedan kan du se dem 
flimra som en lentikulär bild. 

Facing Scarlet, 2022



Om du alltså har sett en målning som Lunar Distance (2022) 
– som i likhet med flera av Sandströms kompositioner ger en 
upplevelse av explosiv handling, av att det virvlar och snurrar 
inför blicken, och att slumpen tvingats ihop med bildmässig 
tydlighet – ja, då får du en känsla av fulländning mitt i den 
rådande instabiliteten när du står inför målningarna i serien 
Reminiscence (1–22) i ett litet, mörkt rum i rummet. De håller 
inne med något, minnena eller tankarna kring minnen som 
titeln antyder. Men de är också som fotonegativ av Sandströms 
större målningar. Du får inte heller glömma bort att konst-
närens process med färgtryck och färgpölar i sig är vägar till 
det okända, eftersom hon i hög grad gett upp kontrollen och 
aldrig kan förutspå det exakta resultatet. Att acceptera att du 
inte har full kontroll över allt är ju ett slags livsvisdom, som 
tiden mer eller mindre tvingar på oss. 

Om tvivlet är en hörnpelare i Sandströms konst så är det kan- 
ske inte någon överraskning att upptäcka att även det feno-
menet presenteras som ett Janusansikte. Det här är målningar 
som tycks göra det oundvikligt och rentav spännande att 
navigera i dimman. Ta till exempel Dot (2022): en grå sak, 
nästan ett väsen, med en centralt placerad punkt – just det, 
”dot” på engelska – som en öppen mun. Liksom de framträdan- 
de X:en i några av Sandströms tidiga målningar fungerar 
punktens svarta tomrum mot förväntningarna som en ”till-
träde förbjudet”-skylt med helt motsatt effekt. Den visuella 
utmaningen tycks oundviklig, så det är väl bara att kliva in 
i bilden. Tvivlet är å ena sidan ett slags underlig frihet från 
styrning, ett snårigt utrymme för att ge utlopp åt sin subjek- 
tivitet, att tänka själv. Samtidigt är det ju också en viktig egen- 
skap i det upprepade mötet med konsten. Och Sandströms 
dukar kan kännas bottenlösa i sin medvetna spegling av be- 
traktarens egna tillfälliga förutfattade meningar och gissningar. 

Men även osäkerheten måste hanteras, för den har blivit till 
själva vår livsluft. Och här kan vi öva oss på konsten. Världen 
över vittrar demokratiska institutioner bort. Gamla spöken 
som till exempel kärnvapenkrig har gjort en nästan otänkbar 

comeback. Och ingen vet hur det hela kommer att sluta. Det 
huvudsakliga tvivlet i klimatkrisen är hur illa det ska gå. Ingen 
vet. Och om de här verken handlar om minne och glömska  
– avtryck som förkroppsligade minnen av en handling, mål-
ningar som verkar blekna bort, konstverk vars titlar refererar 
till minnen – så handlar de också om dagens glömskekultur, 
där en generation som såg och kan vittna om skräcken under 
andra världskriget är på utdöende, förintelseförnekarna är 
på frammarsch, ”experterna” förlöjligas, fakta relativiseras, 
och så vidare, och tekniken tycks låsa fast oss i ett evigt, 
”scrollande” nu. 

Allt det här finns inte i verken. Men, likt ett irrbloss finns det 
– som du kanske väntade dig – inte heller inte i verken. Det  
finns där i samma grad som det finns i betraktaren, det mänsk- 
liga subjektet i vårt rådande system, åskådarekvationens an-
dra led. Hur det är att leva idag kommer att utgöra en del 
av bagaget du tar med dig till utställningen. Och Sandströms 
konst tycks vara medveten om det. Det är inte bara den djupa 
känslan av glidning i hennes verk utan också hur Janus-mål-
ningarna kan tolkas när de ställs mot en annan stötesten i 
dagens värld: övervakningens allestädesnärvaro. Vad innebär 
det att vända bort ansiktet – det målade ansiktet – från den 
granskande blicken, och att ludda till föreställningen om vad 
ansiktet ens är? Vad innebär det, i en tid när information ut- 
vinns och används som ett vapen, att vägra komma med några 
som helst klara besked (eller ”budskap”) – att rota sig stadigt 
i oansvarighet? Det är tänkbart att de klimatrelaterade tolk-
ningar jag motvilligt presenterade ovan är något som fram-
manas av Sandströms konst som Rorschachtest. Om hennes 
konst skapats i en annan tid kanske just de tolkningarna inte 
hade uppstått? Och alltså bleknar även de mest tematiska 
tolkningarna av hennes konst bort i ovisshet, likt fantasibil-
der i maskopi med tiden. 

Den största målningen i utställningen på Vandalorum är den
fyrdelade Bygone (2021), vars titel pekar på Sandströms uppen-
bara intresse för tiden och dess destabiliserande effekt, han-

Lunar Distance, 2022



teringen av saker som bleknar bort. Ordbokens definition av 
”bygone” (”förfluten”) är ”från en tidigare period”. Och i sam- 
ma grad som den fyrdelade duken än en gång för tanken till 
ett glaciärlandskap – det vita avtar från vänster till höger, 
och högra delen av bilden domineras av ett flodliknande fält 
i mörkblått – kan titeln tolkas som en elegi. Men som alltid 
finns det mer: anspelning ger vika för pragmatism, om så 
bara för att återuppstå längre fram. Bilden vi ser redovisar 
ju i praktiken sin tillkomsthistoria, som den dokumenterar: 
den tid som gått mellan att något täckts med färg – ett örn- 
gott kanske – och att färgen applicerats. Verket är dessutom i 
medveten dialog med konsthistoriska bilder som överbryggar 
abstraktion och landskapsmåleri ( jag tänker till exempel på 
Clyfford Stills måleri). Samtidigt hör det definitivt inte hem- 
ma i den tiden, utan snarare i vår tid med all dess förödelse. 
Du kan försjunka i Bygone rent fysiskt som i en flygbild, eller 
se den som monumental abstrakt konst. Men den är utformad 
för att ständigt omkullkasta sådana tolkningar, ofta genom 
att lyfta fram materiella spår – inte minst när några ”målar-
trasor” visas intill – eller genom att degradera de tidigare så 
högt värderade spåren av ”konstnärens hand” i verket, som 
Sandström verkar alltmer tveksam till som förmedlare av  
något slags sanning. Men att säga detta är naturligtvis att åter- 
igen göra nybörjarmisstaget att pådyvla målningen en bestämd 
betydelse. Det är bara en betydelse, bara min betydelse, och 
bara för stunden.

Martin Herbert 

Martin Herbert är skribent bosatt i Berlin. Han är medredaktör för ArtReview, 
flitig medarbetare i tidskrifter som Artforum, Art Monthly och Spike, samt 
författare till böcker som The Uncertainty Principle (2014), Tell Them I Said No 
(2016) och Unfold This Moment (2019), alla utgivna på Sternberg Press. Han 
har föreläst på konstskolor internationellt, curerat vandringsutställningen Slow 
Painting 2019 och ingick i juryn för Turnerpriset 2017. Janus (Hägring), 2022
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The art critic’s job is outwardly straightforward: look at art 
and say what you saw. And then you come up against some- 
thing like Sigrid Sandström’s Facing Scarlet (2022), and every 
statement invites its opposite, its reflex qualification. Facing 
Scarlet is, let’s say to establish an ontological baseline, a paint- 
ing. Okay, except it’s also partly—arguably mostly—a contact 
print, wherein some lightly crumpled material coated with 
black paint has been pressed onto the centre of the canvas, 
then removed. The lower half of this residual mark is overlaid 
with a blushing pool of salmon-coloured paint and, over that, 
a heavier brushed swath of, indeed, scarlet. A pinkish circle 
floats atop this, just so, and a black circle hovers just above 
the crest of the ‘print’ area like a sun or moon above a land- 
scape. If your categorising mind had already settled on this 
being an abstract painting, these celestial aspects might trouble 
that reading, combining with the black area’s folds to suggest 
glaciers or the contours of landscape. The red region in con-
versation with the black and white could lead on relatedly 
to intimations, or just sensations, of heat and cold: a counter- 
balance that often recurs in Sandström’s art. One may swiftly 
begin to extrapolate, in the face of the painting’s simulta-
neous certitude and poker-face muteness—for it very much 
faces you, sentinel-like, imposing, impassable—and disinter a 
veiled commentary on ecological conditions. To read the title 
itself as fateful, as if the art were a melancholy cipher; to cast 
around for its ‘about’.

Dot, 2022
Residue, 2022
Bygone, 2021

Yes,  No,  Maybe: On  Sigrid  Sandström



But you might also admit, especially if you’re healthily mis- 
trustful of reducing the art experience to a transaction vis-à-vis 
stashed content, that you’re just speculating here, especially 
since Facing Scarlet is likely in short order to snap back into 
something else, for example sheer materiality, insisting on  
itself as a practical record of its own making. The conversation 
between the painting’s elements, its slaloming temperature, 
its dark and light circles, is teasing but finally opaque. Some- 
times, after all, a dot is just a dot, a smear just a smear, in the 
service of enticing composition, of non-referential mood. 
And that opacity may lead you back to saying, well, I can at 
least see how this was done, just as the work’s title also reads 
as bare-bones description of the encounter you’re having, just 
as it’s equally clear that something is happening, but you 
don’t know quite what. You can’t—Sandström seems to intend 
this—hold onto both these aforesaid conditions at once, narra- 
tive and abstraction, and as a result the painting’s only certa- 
inty resides in its humming instability, which you might hope 
to accommodate yourself to over time. Accept as much, 
nevertheless, and you’re off down another rabbit hole: is this 
sense of doubt confined to art, does it say something about the 
artist, is it the larger tenor of the times? If you’re expecting 
an answer by this point, look again. And again.

Sandström’s, then, is a purposefully foxing art, equal parts 
calculated chess-play and generous doorway to the numinous. 
When she displays on a low-slung dais the painted cloths she 
uses to make her imprints, how are we supposed to receive 
them, to place them in some kind of formal hierarchy? They’re 
suspended at once between painting and sculpture, preserved 
object and valueless discard, abstraction and soiled rag; they 
also constitute her existing paintings’ partial negative. This 
insistent, rug-pulling dichotomous quality is redoubled by 
Sandström’s freestanding Janus paintings, in which back is 
front and vice versa. The entrained paradox is easily grasped: 
as a viewer you know you’re looking at the back of the paint- 
ing, which faces you as you enter the room, and through whose 
canvas weave the painting has stained, leaving an elegantly 

ghostly trace. But the artist declares it’s the front, so you try 
and take it that way, at least until you walk round to the other, 
painted side, at which point—as the visual intensity ratchets 
up—you’ll nevertheless have a nagging sense that you’re now 
looking at the back. Choice, yours, is implied. Is one side 
‘better’, even? It doesn’t feel like it. The ostensible rectos, the 
paler images, feel a little like fading or imperfect memories 
of their strident versos—which, pointedly, have been made 
partly using the contact-print method, so they are already 
reversals, in a way, and have their own unstable relationship 
to both figuration and abstraction. And, as Sandström surely 
intends or at least accepts, something of the world leaks in 
once more: what might it mean to conjure an aesthetic of 
ghosts or phantoms, or fading per se, in a lightly established 
context of geophysical precarity?

There is purpose in this wrong-footing, not least because it 
pushes against a latter-day tendency in contemporary art that 
everything should be explainable, describable. (Yes, I am doing 
some describing, but I’m also trying to talk around the work, 
to preserve the sanctity of experiencing it, freewheeling 
through it.) Art, increasingly, is becoming inseparable from 
the decoding key of the artist’s biography, and in the process 
its status as one of the last remaining spaces for productive 
mystery, doubt, not-knowing, ineffability, is eroding. This has 
something to do with the expanded audience for art—viewers 
no longer being some specialised caste, but also enthusiastic 
amateurs who shouldn’t be terrified by obscurity—but also,  
I suspect, a shrinking appetite for difficulty. Yet ambiguity 
and unease are not necessarily conjoined. A portion of Sand- 
ström’s gift is to create a cushioned space for feeling unmoored, 
partly through the structure of binaries outlined above. There 
is a strange comfort in everything being double facing; if 
you identify one half you can find the other, and then watch 
them flicker like a lenticular image.

And so if you’ve seen a painting like Lunar Distance (2022) 
—which, like many of her compositions, offers an explosive 



sense of event, seems to whirl and rotate as you look and 
wrangles together chanciness and pictorial assertion—then 
there is something like a feeling of completion amid prevailing 
instability when you encounter the Reminiscence (1–22) paint- 
ings in a small, dark annexe. They hold something back—the 
memories, or thoughts on memory, alluded to in the title—
but also suggest photo-negatives of Sandström’s larger paint- 
ings. You might also bear in mind that the artist’s processes 
of printing and pooling paint are themselves avenues to the 
unknown, since she never knows exactly how they’ll turn out, 
having ceded a crucial degree of control. And that accepting 
that things are not fully in your control is some kind of life 
lesson, one that time itself pretty much forces on you.

If doubt is a cornerstone of Sandström’s art, then, it might not 
be surprising to find that condition itself situated as Janus- 
faced, too. These are paintings that seem to make navigating 
in deep fog unavoidable and even enticing; consider Dot 
(2022), a grey entity-like thing with a central, yes, dot, like an 
open mouth. Like the prominent X’s in some of Sandström’s 
earlier paintings, this black void functions, counterintuitively, 
like a no-entry sign that makes you want to enter. There feels 
to be no way around this pictorial challenge, so you might as 
well go through. Doubt is, on the one hand, a perverse kind of 
freedom from administration, an entangled space to flex one’s 
subjectivity, to think for yourself. It is also, of course, a signal 
element of the repeat encounter with art, and Sandström’s 
canvases can feel bottomless in their strategic reflection of the 
viewer’s own momentary biases and guesswork.

But uncertainty is also something that needs to be gotten to 
grips with, via a training ground like art, because it has 
become the very air we breathe. Democratic institutions are 
dissolving worldwide. Old terrors such as nuclear conflict 
are (almost unthinkably) back, and we don’t know which way 
events will pan out. The chief doubtful element of the climate 
crisis is how bad things will get. We don’t know. And to the 
extent that these works circle around memory and forgetting 

—mark-making as the physicalised memory of an act, paint- 
ings that seem to be fading out, art that refers to memories in 
its titling—it broaches our amnesiac cultural moment, wherein 
a generation that saw and can attest to the horrors of World 
War Two is passing away, Holocaust deniers are rife, ‘experts’ 
are derided, facts are relativised, etc, and technology seems 
to lock us in a perpetual, scrolling present.

All of this is not in the work, and at the same time, will o’ the 
wisp-like—you expected this, probably—it’s not not in the 
work. It’s there to the extent that it’s in the perceiving viewer, 
the human subject of our current regime, the other half of 
the spectatorial equation. What it’s like to be alive today is 
going to constitute some of the baggage you bring with your- 
self to the show, and Sandström’s art seems aware of that. 
Besides her work’s profound sense of slippage, consider how 
the Janus paintings might read when aligned with another 
bugbear of present reality, our current condition of ubiquitous 
surveillance. What does it mean to turn your face, your paint- 
ed face, away from scrutiny, and to fuzz the idea of what 
your face even is? What does it mean, in an age of data harvest- 
ing and weaponised information, to refuse to provide anything 
like clarity (or ‘messages’); to plant yourself deeply in unac- 
countability? It’s arguable even that the climate-related readings 
hesitantly proffered above are something that Sandström’s 
art engages with Rorschach-style: if her art had been made 
in another era, you might think, these readings wouldn’t arise 
at all. And so even the most topical readings one can make 
of her art start to fade out in contingency, phantasm-like, in 
alliance with time.

The largest painting in this current grouping is the four-part 
Bygone (2021), whose title points to Sandström’s evident 
interest in time and its destabilising effects, coming to grips 
with fading things. The dictionary definition of ‘bygone’ is 
‘belonging to an earlier time’, and to the extent that this polyp- 
tych is, again, suggestive of a glacial landscape—from left  
to right, there is less and less white, and a riverine expanse of 



midnight blue dominates the right-hand side—the title could 
scan as a lamentation. But, as ever, that’s not all of it: allusion 
cedes to practicality, if only to reassert itself later. The image 
we see belongs also, in practical terms, to the earlier time of 
its making, of which it is a record: the lapsed time between 
putting paint on a surface—a pillowcase, maybe—and applying 
it. It’s additionally a work knowingly in conversation with 
historical art that bridged abstraction and landscape (I’m 
thinking of, say, Clyfford Still’s paintings), while being em- 
phatically not of that time, rather of our time, with all its 
depredations. You can immerse yourself physically in Bygone 
as aerial vista, or as grand-style abstraction, but by design it 
will always do something to knock those readings askew, often 
by its assertion of material traces—especially when some 
‘paint rugs’ are presented nearby—or its downgrading of the 
formerly venerated ‘artist’s hand’, something of which Sand-
ström appears increasingly distrustful as a conduit to any 
kind of truth. Of course, again, to say this is to make the rookie 
mistake of bestowing upon this painting something like fixed 
meaning. But it’s only a meaning, only my meaning, and only 
for now.

  Martin Herbert 

Martin Herbert is a writer based in Berlin. He is associate editor of ArtReview, a 
frequent contributor to magazines including Artforum, Art Monthly and Spike, 
and the author of books including The Uncertainty Principle (2014), Tell Them I 
Said No (2016) and Unfold This Moment (2019), all published by Sternberg Press. 
He has lectured in art schools internationally, curated the touring exhibition Slow 
Painting in 2019, and was a juror on the 2017 Turner Prize. Dot, 2022
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