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‘Paper, Scissors, Stone’ är en grupputställning med åtta internationella konstnärer vars 
arbeten kretsar kring måleri utan att nödvändigtvis använda det som medium eller verktyg. 
Deras förhållningssätt undviker den ständigt återkommande debatten kring måleriets giltighet 
utan att bortse från måleriska överväganden.

Utställningens titel kommer från det engelska namnet på den populära handleken sten sax 
påse. Leken, där bara händerna används, har sitt ursprung i 1800-talets Japan och är baserat
på en långt driven teckenekonomi. Tecknens inbördes utbytbarhet, motsättningar och 
återkommande mönster speglar den konstnärliga processen och materialens antihierarkiska 
och instabila förhållanden. 
  
Konstnärerna i utställningen undersöker måleriet genom att anknyta till konsthistorien och på 
så vis behandla materialens tillstånd och tillhörande ideologiska anspråk i sin samtid. Ree 
Mortons och Ray Johnsons verk illustrerar en ansats till att placera de yngre konstnärerna i 
ett historiskt sammanhang snarare än återuppliva en svunnen tid. Styrkan ligger i avståndet 
med vilket tidiga nyckelverk kan kasta nytt ljus på samtidens uppfattningar och tolkningar om 
abstrakt måleri.  

Utställningen ‘Paper, Scissors, Stone’ presenterar ett brett spectrum av förslag på det 
abstrakta uttryckets rika möjligheter och erbjuder flera skäl till varför detta fortsätter att vara 
angeläget och grundläggande i den kritiska konstdebatten.   
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konstnär i knappt sju år har hon haft ett stort inflytande vilket speglats i utställningar på the 
Whitney Museum of American Art (1974) och the Guggenheim Museum, New York (1985). 
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