Under en månad framåt kan man njuta av Matts Mattssons
utställning "Kattofoni" i Galleri Villåttinge i Flen. En utställning
där katter och musik har en framträdande roll
Och vid nästa ögonkast upptäcker man den konsekventa,
ihållande linjen; musik och katter. Katter i fiollådor, katter i
grupp, katter i alla sammanhang.
Och musikanter, både här och
var, på bredden och på tvären och
så vidare. "Kattofoni" är ett välvalt namn för utställningen.- Jag
går egentligen runt och bär på en
kattlåda, förklarar folkmusikern
Matts de många tavlorna med
kattor som sitter i fiollådor. - Så
fort vi träffas, vi som är med i
Malmabygdens B-lag, så ser det
ut så här, katterna sätter sig i fiollådan. Konstverk av ett lite annat
slag finns också representerade.
Matts tillverkar själv instrument
och han förevisar bland de övriga
konstverken också några hemmabyggda fioler. Lägg särskilt
märke till avdelningen med berömda katter. Här hittar man på

"Kattofoni" - en
varm utställning
Eli mångsysslande herre som
följer en konsekvent linje. Låter
det motsägelsefullt? Det är det
inte. Det handlar om Matts
Mattsson och hans utställning
"Kattofoni" som under en månads tid finns i Galleri Villåttinge
i Flen.
"Obeslutsam" var första tanken vid ett ögonkast i galleriet,
här fanns en rad olika stilar och
tekniker och slag av konst representerade. Många konstnärer
sysslar med bara en eller ett par
olika sätt att skapa konst men
icke Matts Mattsson. Denne folkmusiker, bildlärare och konstnär
gör allt, och han gör det dessutom
oerhört skickligt och oftast med
en humoristisk underfundighet.
"Obeslutsam"? Nej, det är nog
bättre att säga "mångsysslande".

miniatyrtavlor med berömda katter som "Henrik den Råttonde",
" Mjau-Lisa", " Katten-Camon"
och en hel hoper andra storheter.
Det är roligt att gå runt och studera Matts målningar, teckningar, lerskulpturer, silhuettavlor,
marmorerade fiollådor och omsorgsfullt gjorda fioler. Man hittar spetsfundigheter i snart sagt
varje verk och hela utställningen
utstrålar varm och vänskaplig humor.
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