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FELIX BARDY: BURNING DOWN THE HOUSE 11.1.-30.1. 2022 

Klimatförändringarna har varit kända sedan slutet av 1800-talet, 
men man talar fortfarande om dem som ett hot mot framtiden. 
Sommarens värmeböljor är ett konkret bevis på att så inte är 
fallet. Under de senaste åren har sommartemperaturerna runt om 
i världen slagit rekord, med högre temperaturer år efter år. 

Utställningen Burning Down the House utforskar människans 
förhållande till det nuvarande tillståndet i världen och de 
tankemönster som har lett till det. Utställningen visar de två 
sidorna av värmeböljor - där rubrikerna om värmeböljor i vissa 
delar av världen innebär en trevlig semester och lata dagar, 
innebär de i andra delar av världen evakuering. Verken skildrar 
skogsbränder som påminner om helvetet, men också starka och 
glada bilder av varma sommardagar och arbete. I Finland värmer 
vi oss runt ett brinnande hus och ser hur det sakta försvinner i 
luften som rök. 

Titeln Burning Down the House är hämtad från en Talking Heads-låt med samma namn. Titeln 
uppmärksammar klimatförändringens omfattning som ett problem. Även om den ännu inte påverkar 
oss i Finland lika direkt som t.ex. på andra håll, är den ett problem som alla människor delar. Våra hem 
brinner ner till grunden. Jag presenterar klimatförändringen genom den mest påtagliga katastrofen: 
branden. Att kontrollera elden har länge varit en av de saker som skiljer människan från andra djur, 
men de senaste årens rekordstora skogsbränder har satt alla levande varelser under samma press. 
Talking Heads-sångaren David Byrne beskriver sina texter så här: "Titeln på låten var en metafor för 
förstörelsen av något säkert men ändå fängslande. Jag föreställde mig texten som ett uttryck för 
frihet, ett sätt att frigöra sig från det som håller dig på plats." Även om mitt eget perspektiv på titeln 
"Burning Down the House" är annorlunda kan Byrnes filosofi också tillämpas på klimatkatastrofer. I 
slutändan handlar det dock om enorma livsstilsförändringar och om att ge upp de vinster vi har gjort. 
Verken i utställningen består av oljemålningar, en serie digitalt modifierade fotografier och två 
installationer. 

 Målningarna är utförda med den så kallade Slow Print-tekniken. De är nästan abstrakta målningar 
med rutmönster. Rastermönster används ofta i massproducerade bilder som tidningar, t-shirts och 
serier. Jag målar bilderna i oljefärg punkt för punkt, från toppen till botten - som en fotokopiator. 
Målningarna följer traditionella målnings- och trycktekniker, men är moderna. Oljemålningarna är i 
själva verket förplanerade i datorn innan de ens målas, och den långsamma produktionen av ett 
rastermönster är i sig själv en motsägelse i sig själv. 

Burning Down the House visar på ett konkret sätt hur djupt rotade vanor och strukturer som styr våra 
liv driver mänskligheten mot sin undergång.
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