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Dan Park (f.
1968) har sedan 1990-talets inledande år skapat satirisk konst vilken har offentliggjorts på elskåp etc.
Hans anslag spränger alltid all sedesamhet och plakaten i A4-format har lett till ett otal polisiära ingripanden
mot Park. I Sieg samlas för första gången flertalet av de synnerligen provokativa och emellanåt avskyvärda
affischerna. Att iaktta Parks alster är att iaktta en rad problem. Självklart kan planscherna expliceras enbart
som produkter vilka bekräftar, befäster och reproducerar störda föreställningar - men de kan, på samma gång,
fungera som kritik av nämnda föreställningar.
De idéer som Park sätter på pränt är rakt-på-sak-provokativa till den grad att åskådaren tvingas att parera och
pröva sina egna ståndpunkter. När vi betraktar Parks alster är det egentligen inte affischerna i sig som
framkallar vämjelse.
Det är tillvaron som äcklar och det är samma vedervärdiga tillvaro som tvingar till skratt.
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