
Den som följt Björn Krestesens utställningar 
över tid kan se förändringarna i hans bildvärld, 
även om vissa temata återkommer, som att 
förmedla och nagla fast livskraft, ett nyckelord 
för Björns konstnärskap. Vissa färgval är också 
påtagliga, det finns en särskild röd jordfärg och 
en blå färg, ultramarin, som vi ofta ser.

Återkommande är även motsatser som 
möts, motsatser som skapar varandra, är beroende av och uppgår i 

varandra: ljus och mörker, mjukt och hårt, lent 
och strävt, dag och natt, liv och död, rörelse 
och stillastående, fantasi och verklighet, yin och 
yang, och så vidare. Motsatserna är förändringens 
ursprung.

En av förändringarna ligger i att de tidigare 
målningarna tycks mer expressiva, mer explosiva i 
sin framtoning, med motiv som tjurar, sumobrottare 
och stenar med ett sammansatt lugn. Flera senare 
målningar har ett annat lugn, med lager på lager av 
olika ting, delar av ting, ting ifrån skilda tider, över 
andra ting, sönderbrutna ting, som i Arkeologiska 
spår och Tidsavlagringar.
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Den som följt Björn Krestesens ut-

ställningar över tid kan se föränd-

ringarna i hans bildvärld, även om 

vissa temata återkommer, som att 

förmedla och nagla fast livskraft, ett 

nyckelord för Björns konstnärskap. 

Vissa färgval är också påtagliga, det 

finns en särskild röd jordfärg och en 

blå färg, ultramarin, som vi ofta ser. 

Återkommande är även motsatser som möts, motsatser som 

skapar varandra, är beroende av och uppgår i varandra: ljus och 

mörker, mjukt och hårt, lent och strävt, dag och natt, liv och död, 

rörelse och stillastående, fantasi och verklighet, yin och yang, och 

så vidare. Motsatserna är förändringens ursprung. 

En av förändringarna ligger i att de tidigare målningarna tycks 

mer expressiva, mer explosiva i sin framtoning, med motiv som 

tjurar, sumobrottare och stenar med ett sammansatt lugn. Flera 

senare målningar har ett annat lugn, med lager på lager av olika 

ting, delar av ting, ting ifrån skilda tider, över andra ting, sönder-

brutna ting, som i Arkeologiska spår och Tidsavlagringar.
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