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Space (Continuation and End)

I would like there to exist places that are stable, unmoving,
intangible, untouched and almost untouchable, unchanging,
deep-rooted; places that might be points of reference, of
departure,of origin: / --- /
Such places don´t exist, and it´s because they don´t exist that
space becomes a question, ceases to be self-evident, ceases
to be incorporated, ceases to be appropriated. Space is a
doubt: I have constantly to mark it, to designate it. It´s never
mine, never given to me, I have to conquer it.
Space melts like sand running through one´s fingers.
Time bears it away and leaves me only shapeless shreds:
To write: to try meticuously to retain something, to
cause something to survive; to wrest a few precise scraps
from the void as it grows, to leave somewhere a furrow, trace,
a mark or a few signs.
		

Paris, 1973-1974

		 ”Rummet
		
(Fortsättning och Avslutning)
Jag skulle vilja att det fanns platser som var stabila, orubbliga,
oantastliga, orörda och nästan onåbara, oföränderliga, rotade;
platser som skulle kunna fungera som referenser, utgångspunkter, källor: /---/
Sådana platser finns inte, och det är just för att de
inte finns som rummet behöver ifrågasättas, upphör att vara
självklart, upphör att vara införlivat, upphör att vara tillgängligt. Rummet är tvivel: jag måste oupphörligen markera det,
beteckna det; det tillhör mig aldrig, det är mig aldrig givet, jag
måste erövra det.
Rummet förflyktigas liksom sand som rinner mellan fingrarna. Tiden segrar och lämnar mig bara formlösa
brottstycken:
Skriva: omsorgsfullt försöka bevara något, låta något överleva: rädda några särskilda spillror från tomrummet som breder
ut sig, någonstans lämna ett spår, ett avtryck, ett märke eller
några tecken.
		

Paris,1973-1974”

Rebecka Wigh Abrahamsson
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Foreword

I förordet till skriften Rummets rymder från år 1974 skriver
författaren Georges Perec att ”det vi kallar vardagen är ingen självklarhet, utan ett dunkel: en form av blindhet, ett slags
förlamning.” 1 Konstnärerna i utställningen Rummets rymder
1974 – en inackorderingsplats för ihågkomna och glömda rum på
Uppsala konstmuseum delar denna strävan att skingra dunklet,
och bryta ”förlamningen” av vanetänkande och seende, mot en
förhöjd perception och sensibilitet kring vardagens detaljer och
de rum som omger oss. Filtrerade genom minnets associativa
tankebanor beskriver de platser som både är fiktiva, mytiska
och högst reella, där dåtid speglar sig i vår nutid och vice versa.
Georges Perec var influerad av tidens konströrelser som Fluxus,
där konsten enligt en buddhistisk hållning sipprar in i vardagen,
för att upplösa gränsen mellan verklighet och fiktion. Tanken att
konsten kan fokusera på något så trivialt som vardaglighet var
betydelsefull för sin tid.
”Jag skriver: jag bebor mitt pappersark, jag tar det i besittning,
jag genomfar det. Jag frammanar tomrum, rum (betydelseglidningar: avbrott, passager, övergångar).”
(George Perec, Rummets Rymder, s. 21) 2
Rummets rymder är en samling texter där citat, prosa, dikter och
essäer beskriver olika rumsligheter. Centralt är den ordning och
systematik som texterna är organiserade i, från en boksida, till ett
sovrum, över en stat med territoriella gränser och slutligen rymden. Detta stilgrepp, liksom årtalet då skriften gavs ut 1974, är
temat för projektet Rummets rymder 1974 – en inackorderingsplats
för ihågkomna och glömda rum. Projektet är initierat av konstnärerna Cecilia Darle och Kristina Bength och består av en utställning och denna publikation med essäer av de nio medverkande
konstnärerna. Gruppen har samlats kring Perecs författarskap,
där begränsningar och regler blir en arbetsmetod och en självbiografisk latens låter sig anas. Georges Perec levde 1936–1982 och
hans tidiga liv präglades av nazisternas invasion av Frankrike och
förlusten av sina judiska föräldrar. Tvånget att under krigsåren
dölja sin bakgrund och sitt minne omvandlades till behovet
att som vuxen minnas och registrera allt, vilket avspeglade sig
i skrivandet. Han upprättade listor och avancerade system och
har till exempel skrivit romanen Försvinna helt utan bokstaven
”e”. För Perec är det förflutna inte möjligt att återvinna. Istället
skapar själva förlusten eller frånvaron en egen verklighet. I hans
mest kända roman Livet en bruksanvisning, beskrivs varje rum i
ett parisiskt hyreshus i 99 kapitel. Slumpen och ett strikt ramverk
ger gestaltningen närmast dokumentära drag. Fiktion och realism
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In the foreword to his 1974 book Species of Spaces (Espèces d’espaces), Georges Perec writes that “what we call everydayness is
not the obvious, but obscurity: a kind of blindness, or deafness,
a sort of anaesthesia.”1 The artists in the exhibition Species of
Spaces 1974 – An Accommodation of Retained and Forgotten Locations at Uppsala Art Museum share this desire to disperse the
darkness and break the “anaesthesia” of habitual ways of thinking and seeing, opening for a heightened perception and sensibility in regard the everyday details and spaces that surround us.
Filtered through memory’s associative thought processes, they
describe spaces that are both fictitious and mythical and very
real, in which the past is mirrored in the present, and vice versa.
Georges Perec was influenced by art movements such as Fluxus,
which in accordance with a Buddhist attitude, proposed that
art seeped into quotidian life in order to dissolve the boundary
between the real and fictitious worlds. The idea that art could be
focused on something as trivial as the everyday was a significant
notion at the time.
“I write: I inhabit my sheet of paper, I invest it, I travel across
it. I incite blanks, spaces (jumps in the meaning: discontinuities,
transitions, changes of key).”
(Perec, Species of Spaces and Other Pieces, 11) 2
Species of Spaces is a collection of texts, quotations, prose, poetry
and essays describing various spatialities. Of central concern
is the order and system in which the texts are organised, from
a book page to a bedroom, via a nation state with territorial
borders, and finally outer space. This stylistic device, as well as
1974, the year of the publication of the book, is the theme of
the project Species of Spaces 1974 – An Accommodation of Retained
and Forgotten Locations. It is initiated by the artists Cecilia Darle
and Kristina Bength and consists of an exhibition and this
publication comprising essays by the nine participating artists.
The group’s point of departure is the writings of Perec, in which
limitations and rules become a working method, hinting at an
autobiographic latency. The early life of Georges Perec (1936–
1982) was marked by Nazi Germany’s invasion of France and
the loss of his Jewish parents. During the war he had to hide his
background and memories. As an adult, this was transformed
into a need to remember and document everything, which was
reflected in his writing. Compiling lists and devising sophisticated systems, he wrote, among other things, an entire novel,
A Void, without using the letter “e”. For Perec, the past cannot
be retrieved. Instead, the loss, or absence, creates a reality of its
7

samverkar och det är föga förvånande att Perec var influerad
av en detaljerad etsning av Saul Steinberg. Denna essäsamling
bjuder på en liknande översättning där konstnärerna gett sig i
kast med ett litterärt skrivande för att ge perspektiv på sin egen
konstnärliga praktik och i essäform verka i Perecs anda.
Vad hände egentligen år 1974? Och vad kan man säkert veta
om ett år då man kanske inte ens var född? I sammanställningar
beskrivs den pågående oljekrisen liksom IB-affären och Watergateaffären. Sovjetdissidenten Solzjenitsyn emigrerar till USA. I
Grekland släpper militärjuntan makten medan Pinochet kopplar greppet som diktator i Chile. Cypernkrisen tornar upp sig.
Sverige får en ny regeringsform med rösträtt från18 års ålder och
kungens makt blir endast ceremoniell. Föräldraledigheten utökas
och den viktiga Kulturpropositionen antas. Kulturhuset i Stockholm invigs och Statens kulturråd skapas. Nobelpriset i litteratur
går detta år till Eyvind Jonsson och Harry Martinson. I essäerna i
denna publikation blir det tydligt hur historiska makroperspektiv
på olika sätt sipprar in i enskilda människors liv och hur 1970-talets politiska reformer påverkar våra liv än idag.
”Om inget hindrar vår blick, når vår blick mycket långt. Men om
den inte träffar något ser den inget; den ser bara vad den träffar:
rummet är det som hindrar vår blick, det som blicken slår emot,
motståndet: tegelstenar, ett hörn, en flyktpunkt; rummet är när
det bildas ett hörn, när den stannar, när man måste svänga för att
låta den fortsätta.”

(George Perec, Rummets Rymder, s. 121)

Kristina Bength bygger sin essä kring ett familjetrauma där
släktgården i Hälsingland brann ner till grunden år 1974.
Konstnären påverkas av fantomsmärtorna som denna förlust
orsakat. Utifrån moderns och mormoderns berättelser och
tidningsklipp, söker hon platsen för huset, dess anatomi, men
hittar istället en plats av geometri, där den mineralrika jorden
av kobolt, som avger gammastrålning, omformat den rektangulära rumsindelningen till hexagoner. Ödetomten radiograferas
och genom fiktionen frammanas huset på nytt. Liksom i Perecs
berättande sammanflätas en latent och manifest berättelse, där
den egna konstnärliga praktiken – akvarellmåleriets gestaltning
med färgpigment och rumsligheter av flyktpunkter och centralperspektiv – för tillbaka textens sakliga utsagor in i gestaltandet.
I storskaliga akvareller, som endast kan skönjas genom titthål,
framträder gåtfulla miljöer genomlysta i koboltblått.
”Jag hänger en tavla på en vägg. Sedan glömmer jag att där finns
en vägg. Jag vet inte längre vad som finns bakom väggen, jag vet
inte längre att där finns en vägg…”

(George Perec, Rummets Rymder, s. 59)
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own. His most famous novel, Life a User’s Manual, describes, in
99 chapters, each room in a Parisian apartment block. Accident
and a strict framework provide the text with an almost documentary feel. Fiction and realism combine, and it is hardly surprising that Perec was influenced by a detailed etching by Saul
Steinberg. This collection of essays performs a similar translation
in which the artists engage in literary writing in order to provide
perspectives on their artistic practices and in the form of essays
work in the spirit of Perec.
So what happened in 1974? And what can one know for certain
about a year when one was perhaps not even born? Timelines
of important events usually include the on-going Oil Crisis, the
Watergate scandal and the IB affair, the disclosure of a secret
Swedish intelligence agency. 1974 was also the year when the
Soviet dissident Solzhenitsyn emigrated to the United States.
The reign of the Greek military junta came to an end, while
Pinochet tightened his dictatorial grip on Chile and Turkey
invaded Cyprus. Sweden introduced a new Instrument of Government, setting the voting age at 18 and stripping the monarch
of all but its ceremonial power. Parental leave was extended and
the important Culture Act was passed. The House of Culture
(Kulturhuset) in Stockholm was inaugurated and the Swedish
Arts Council was established. The Nobel Prize in Literature was
awarded to Eyvind Johnson and Harry Martinson. The essays in
this publication make clear how historical macro-perspectives,
in various ways, seep into the life of individual people and how
the political reforms of the 1970s still affect our lives today.
“When nothing arrests our gaze, it carries a very long way. But if
it meets with nothing, it sees nothing, it sees only what it meets.
Space is what arrests our gaze, what our sight stumbles over:
the obstacle, bricks, an angle, a vanishing point. Space is when
it makes an angle, when it stops, when we have to turn for it to
start off again.”

(Perec, Species of Spaces and Other Pieces, 81)

Kristina Bength constructs her essay around a family drama: the
burning down of her family estate in Hälsingland in 1974. The
artist is affected by the phantom pain caused by this loss. With
the point of departure in the stories of her mother and grandmother as well as newspaper cuttings, she searches for the site
of the house, its anatomy, only to discover a site of geometry, in
which the mineral-rich soil of cobalt, which emits gamma rays,
has transformed the rectangular layout of the rooms into hexagons. The vacant lot is radiographed and by the means of fiction
the house is evoked. As in Perec’s storytelling, a latent and
manifest narrative is intertwined in which the artist’s practice –
the depiction of the watercolour using pigment and spatialities
Rebecka Wigh Abrahamsson

Essän Skala nu:nu av Cecilia Darle är en fenomenologisk gestaltning av hur vi erfar rum genom vår kropp, och hur snabbt
de första intrycken försvinner. En doft och vi upplever åter
barndomens platser, som Marcel Proust tydligt formulerat. Perec
ansåg dock inte att man kan återuppleva det förflutna. Själv
förflyttar sig Darle till de tidiga tonåren och den äldre systerns
rum, fullt av mystiska och lockande objekt och trånande drömmar om ett kommande vuxenliv.
Genom kroppen väger och mäter Darle sina rum. Det yttre
ramverket, visningen av en ledig lokal, blir ett sorl som tonar
bort för en gestaltning av människans grundläggande behov av
att bebo, höra hemma och identifiera sig med rum. Darle bidrar
till utställningen med ett utvidgat måleri, där rummet i sig själv
är materialet. I essän nämns hur lysrörsarmaturer ger efterbilder i violett enligt färglärans principer och utställningsrummen
på Uppsala konstmuseum skiftar identitet till ett tonårsrum i
Mölndal år 1974. Texten präglas av en nitisk detaljrikedom, som
inspirerat av Perecs metod, söker efter slumrande minnen.
I texten Från Krokhöjden till Ratek låter konstnären och filmaren
Cecilia Nygren sitt stundande moderskap bli en språngbräda för
ett ömsint porträtt av sin egen mor. Genom miljonprogrammets
arkitektur, från funktionskläder till batikklänning, antyds den
drastiska förändring som skett i materiell standard och politiskt
klimat. Modern var i början av 70-talet lärare i Kiruna, hon
bodde vid ledigheterna i en torvkåta i Ratek. 1973 gjorde hon
en resa till sin syster Olly i Kalifornien. ”I mina tankar har varje
bild som jag försöker föreställa mig från denna tid samma färger
som ett 40 år gammalt foto, de varma gulnade bleknade färgerna, förstärker värmen runt San Francisco, det smakar valnötter
som Olly senare skickade i stora påsar till Skurträsk”. Genom
moderns berättelser försöker Nygren i texten föreställa sig en
tid som hon själv inte upplevt, som utspelades före hennes egen
tillblivelse. I sitt filmiska berättande blir kåtans runda omslutande form en sinnebild för kroppen som tryggt omsluter barnet i
stilla vardande, skyddat från världen där utanför.
För Mohamed Camara är kameran det verktyg som förevigar rummet. Han sympatiserar med Perecs stora besatthet av
rumsligheter. I sitt poetiska bildspråk skildrar han närmiljön i
Bamako, Malis huvudstad, vännerna och kärleken till fotbollen.
Han beskriver även hur materialiseringen av oönskade minnen
i form av fotografier, löses upp i vatten, i en omvänd akt. I essän
låter Camara fotbollen, och andraplatsen i det Afrikanska mästerskapet 1972 bli en berättelse om Malis plats i världen. Hyllningsfrimärket för VM i fotboll i Västtyskland från 1974 blir ett
subtilt tecken av förhoppningar och framtidstro. Trots att Mali
aldrig kvalificerat sig till fotbolls-VM blir märket en dröm om
att tillhöra något man hittills inte varit en del av. ”Drömmen om
Rebecka Wigh Abrahamsson

of vanishing points and graphical perspective – returns the text’s
factual statements to the depiction. In large-scale watercolours,
which are only visible through peepholes, mysterious environments emerge, translucent in cobalt blue.
“I put a picture up on a wall. Then I forget there is a wall. I no
longer know what there is behind this wall, I no longer know
there is a wall…”

(Perec, Species of Spaces and Other Pieces, 39)

The essay Scale Now:Now by Cecilia Darle is a phenomenological depiction of how we experience space through our bodies,
and how quickly the first impression evaporates. A scent brings
us back to childhood places, so exquisitely evoked by Marcel
Proust. However, according to Perec it is not possible to re-live
the past. Darle transports herself to her early teens and her older
sister’s room, full of enigmatic and enticing objects and wistful
dreams about approaching adulthood.
Through her body, Darle weighs and measures her spaces.
The exterior framework, the showing of a vacant studio space,
becomes a murmur that fades into a depiction of the fundamental human need of inhabiting, feeling at home in and identifying
with spaces. Darle contributes to the exhibition an extended
painting in which the actual space is the material. In her essay
she speaks of how strip-light produces afterimages in violet according to the principles of chromatics, changing the identity of
the exhibition spaces at Uppsala Art Museum into a teenager’s
room in Mölndal in 1974. Inspired by Perec’s method, the text is
characterised by a zealous richness of detail that is searching for
dormant memories.
In her text From Krokhöjden to Ratek, artist and filmmaker Cecilia
Nygren makes her approaching motherhood into a springboard
for a tender portrait of her mother. With the point of departure
in the architecture of the Million Programme, functional clothes
and batik dresses, the drastic transformations in material standard and political climate are hinted at. In the early 1970s her
mother was a teacher living in Kiruna, Sweden. Her spare time
was spent in a peat-moss goahti (Sami hut) in Ratek. In 1973 she
visited her sister Olly in California. “In my mind, every image I
try to imagine from this time has the same colours as a 40-yearold photograph; the warm, yellowing, faded colour accentuates
the heat around San Francisco; it tastes of the walnuts that Olly
later sent to us in large bags, in Skurträsk.” Through her mother’s
story, Nygren attempts to imagine a time of which she has no experience, a time that occurred before she was born. In her filmic
narrative, the round, encompassing shape of the goahti turns into
an emblem of the body that safely embraces the embryo of the
child, protecting it from the world outside.
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rörelse och Europa blev som ett budskap som följde med varje
brev som frankerades med detta frimärke, som en liten fotbollsplan i miniatyr.”
Christina Langerts text Ön har låtit rumsligheten i cirkeln,
som strandlinjen kring en ö, eller årsringarna i ett träd skapa
ramen för berättandet. En cirkulär tidsuppfattning knyter ihop
då och nu, där ett flygfoto från samma ö på 70-talet läggs som
ett lackmuspapper över ön av idag. I vandrandet runt ön skapar
sig Langert en relation till denna för henne nya plats. ”Mina
steg liknar ett träds årsringar. De får mig att vidga min sfär,
inta luftrummet och känna tillhörighet med platsen.” Projektet
From Circle to Square verkar i en Land Art-tradition, inspirerat
av Joseph Beuys omfattande trädplanteringar i 7000 Eichen, där
processer av naturblivande eller kulturblivande gestaltas. Langert
lät såga ner en ek för att skapa ett parkettgolv. I hantverket, den
konkreta handlingen, ryms liksom i Perecs skrivande, tankar om
rummets ramar, tid och konventioner i relation till ekologi och
människans plats på jorden.
Yorjander Capetillo Hernández måleri är influerat av teater och
scenografi, fält där han även varit verksam. Sviten The Happiness
Workshop är en hyllning till den östtyske dramatikern Heiner Müller, postmodern i sitt uttryck, liksom Perec. Bilderna i
återhållen valör har en ton av Roy Anderssons eller varför inte
Roy Fribergs absurda och tragikomiska bildberättande. Som
uppvuxen och verksam på Kuba beskriver Yorjander Capetillo
Hernández i sin text Heterotopin en gnagande känsla att allt är
teater, en iscensättning, med sina egna premisser och sanningar.
På 70-talet upplevde landet en medvind; ”på Kuba skapade vi
den märkligaste platsen som någonsin skådats, en plats byggd
på utopier, och det är detta som jag kallar Den kubanska guldåldern. Det är den euforiska flykten från verkligheten, det var när
människor började eftersträva olika utopier och drömmar för att
nå en annan möjlig värld på Kuba.” Begreppet heterotopi har
bland annat används av Michel Foucault för att beskriva andra
icke-hegemoniska platser som både kan vara mentala och fysiska
på samma gång. Detta tillstånd beskriver väl Georges Perecs
konstnärliga projekt, där fiktionen skapar en egen verklighet i
sig själv. På samma sätt beskriver Capetillo Hernández måleriet
som en autonom plats, liksom varje kropp bär en egen mental värld: ”Varje person har en inre teater, där allt som sker bör
godtas; därför finns konventionerna. Varje kropp är föreställning,
den är fiktion, den är den perfekta platsen för dina egna lagar,
din egen republik.”
Även Joanna Lombard har använt sig av dramatikens ramverk
för sin essä. Det existentiella kammarspelet Inför lyckta dörrar av
Jean-Paul Sartre från 1944 återbesöks ur olika vinklar. Liksom
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For Mohamed Camara, the camera is an instrument that immortalises space. He feels an affinity with Perec’s great obsession
with spaces. His poetic imagery depicts his immediate environment in Bamako, the capital of Mali, his friends and his love of
football. He also describes how the materialisation of undesired
memories in the form of photographs is dissolved in water, in an
act of reversal. In Camara’s essay, football and the silvermedal in
the Africa Cup of Nations 1972 becomes a story about Mali’s
place in the world. The celebratory stamp for the 1974 Football
World Cup in West Germany turns into a subtle sign for hope
and belief in the future. Even though Mali has never qualified
for the Football World Cup, the stamp represents a dream of
belonging to something that one, so far, has never been part of.
“The dream of movement and Europe became like a message
that accompanied every letter with this stamp, like a miniature
football field.”
The framework of the narrative in Christina Langert’s text The
Island is the circular space, like the shoreline of an island or the
annual rings of a tree. The concept of a circular time joins the
past with the present, as a 1970s aerial photograph of an island is superimposed on the island of today. Hiking around the
island, Langert fosters a relationship to this, for her, new place.
“My steps are like the annual rings of a tree. They make me widen my sphere, occupy the aerial space and experience a belonging to the place.” The project From Circle to Square operates in a
Land Art tradition, inspired by Joseph Beuys’ extensive plantation of trees in 7000 Oaks, which depicts processes of nature-becoming or culture-becoming. Langert had an oak cut down and
made a parquet floor of it. The actual craft, the concrete action,
contains, just like Perec’s writing, thoughts about the space’s
frames, times and conventions in relation to ecology and our
place on earth.
Yorjander Capetillo Hernández’s painting is influenced by theatre and stage design, fields in which he has worked. The Happiness Workshop series is an homage to the East German dramatist
Heiner Müller, who, like Perec, had a postmodern expression.
The images in restrained colours posses a tint and tone similar
to that of Roy Andersson’s or perhaps Roy Friberg’s absurd and
tragicomical visual narratives. Raised and working in Cuba, Yorjander Capetillo Hernández describes in his text The Heterotopia
a gnawing feeling that it is all theatre, a mise-en-scène with its
own premises and truths. In the 1970s the country enjoyed a
period of prosperity: “In Cuba we created the strangest place
ever seen, a place built on utopias, and this is what I call the
Cuban Golden Age. It is the euphoric escape from reality; it was
the time when people began to strive for utopias and dreams in
order to attain a different world in Cuba.” The concept of heterRebecka Wigh Abrahamsson

i sitt eget konstnärskap är Lombard intresserad av psykologiskt
laddade rum där det mänskliga psyket sätter gränserna och
människor skapar sitt eget helvete. I texten beskriver Lombard
personer som begått svåra brott, eller gestalter som lider av
tvångsmässiga beteenden, något som Perec själv erfor. På utställningen visas det fyrkanaliga videoverket Orbital Re-Enactments,
inspirerats av kollektivet Ljusbacken i Hälsingland dit Joanna
flyttade som barn 1974. I projektet var det just barnperspektivet
som intresserade henne, hur denna tid hade starka ideologiska
idéer om det fria barnet, vilket präglade barn- och vuxenrelationer kring sexualitet och skapande. Videoverket har en scenisk
och psykologisk laddning, och beskriver hur vuxna och barn
ibland byter roller, samtidigt som det fortfarande finns tydliga
zoner dem emellan. Den flytande kamerarörelsen förstärker
känslan av undflyende minnesfragment, liksom ett trauma som
gäckande upprepar sig.
Kristina Jansson är en tydlig profil inom svensk samtida måleridiskussion. Texten Målningen och den inverterade skammen
fokuserar på den konstnärliga arbetsprocessen och med vilka
vedermödor konstnären kliver in i och ut ur detta arbete. Jansson
skriver: ”Som målare känns det som om jag arbetar knästående.
Det är en både förnedrande och tvingande process”. I essän blir
barnets lek en analogi för skapandet och Jansson beskriver smärtan och till och med skammen när vuxenvärlden bryter lekens
förtrollning. I Janssons måleri finns också ett intresse för olika
rumsligheter. På samma sätt som konsten inte har en praktisk
funktion letar hon efter det Perec kallar för ”det onödiga rummet”, ett rum utan funktion eller syfte, en plats som bara finns
till för sig själv. Konstnären skapar under dessa lagar och måste
också överlämna sin konst när processen är avslutad.
Georges Perec beskriver även obeboeliga rum. Växter som i
maskerande syfte planteras vid krematorieugnarna i Auschwitz,
havsdumpning, kuster kantade med taggtrådar. Konstnären
Malin Pettersson Öberg har intresserat sig för en sådan zon av
idag, det förbjudna området kring det japanska kärnkraftverket Fukushima Daiichi. Tillsammans med andra prekära rum
inventeras det japanska rumsbegreppet i hennes videoinstallation Precarious Spaces, Radiant Days. Texten Att nagla fast tiden i
rummet, kan tillsammans med videoinstallation i utställningen,
betraktas som poetiska montage, där tid och plats smälter samman. ”Klockan som stannat på 8.15. Kläderna skolbarnen hade,
vattenflaskorna, väskorna, glasögonen, hårlockarna.” Pettersson
Öberg besöker Hiroshima för en vidare reflektion kring Japans
komplexa historia och relation till radioaktivitet. Även här finns
ett visuellt spår: ”Ljuset från atombomben orsakade fotografiska
avtryck av människor och föremål på byggnader och fasader,
dubbelexponerade röntgenfilm i sjukhusens förvaringsskåp.”
Rebecka Wigh Abrahamsson

otopia was coined by Michel Foucault in his important text Des
espaces autres (Of Other Spaces) to describe other, non-hegemonic
spaces, which may be simultaneously discursive and physical.
This condition is a fair description of Georges Perec’s artistic
project, in which fiction creates a reality of its own. In the same
way, Capetillo Hernández describes painting as an autonomous
space, just as each body harbours its own mental world: “Every
person has their own inner theatre, where everything that takes
place should be accepted; that’s why there are conventions. Each
body is performance, it is fiction, it is the perfect place for your
own laws, your own republic.”
Joanna Lombard also employs the framework of drama in her
essay. Jean-Paul Sartre’s 1944 existential chamber play No Exit
is revisited from various angles. As in her own artistic practice, Lombard is interested in psychologically charged spaces
in which the human psyche sets the limits and human beings
create their own hell. In her text, Lombard describes people who
have committed serious crimes, or characters who suffer from
obsessive-compulsive disorder, which Perec also experienced.
The exhibition includes the four-channel video work Orbital
Re-Enactments, inspired by the collective Ljusbacken in Hälsingland where Joanna moved with her parents in 1974. In the
project, she was interested in the perspective of the child, how
this time held strong ideological ideas about the freedom of the
child, which came to characterise infant and adult relations in
regard to sexuality and creativity. The video work has a scenic
and psychological charge, and demonstrates how adults and
children sometimes change roles, while clear zones remain between them. The floating movement of the camera enhances the
sense of fleeting memory fragments, as well as a trauma, which,
elusively, repeats itself.
Kristina Jansson is a prominent figure who debates contemporary Swedish painting. Her text The Painting and the Inverted
Shame is focused on the artistic working process and the tribulation with which the artist moves in and out of this work. Jansson writes: “As a painter it feels like I’m working on my knees.
It’s a both humiliating and compelling process.” In her essay,
child’s play becomes an analogy for the artist’s practice and
Jansson describes the pain and even the shame when the magic
of child play is broken by the adult world. In Jansson’s painting
there is also an interest in various spaces. In the same way as art
can be supposed not to have a practical function she searches for
that which Perec called “the unnecessary space”, a room without
function or purpose, a room that only exists for itself. The artist
is subjected to these laws and must hand over the art when the
process is finished.
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Filmatiseringen Hiroshima mon amour av regissören Alain Resnais med manus av Marguerite Duras lär ha gjort starkt intryck
på Perec. Pettersson Öberg låter sig inspireras av dess direkta
tilltal och uppbrutna form som samtidigt lämnar rum för underliggande berättelser, vilket även kännetecknade Perecs skrivande.
Stämningar från 70-talet avspeglar sig i diskussionen kring
energikrisen, men också genom Harry Martinsons rymdepos
Aniara. Författaren som belönades med Nobelpriset 1974 påbörjade skrivandet 1953, bland annat till följd av Sovjetunionens
första vätebombssprängning. I civilisationskritisk anda skildrar
han en jord sargad av kärnvapenkrig. Genom rymdperspektivet
skapas distans till mänskligheten. Världsförhoppningar, sorg
och besvikelse sammanstrålar i texten som ytterst vittnar om en
tilltro till det imaginäras kraft. Så avslutas denna essäsamling i
en svårgreppbar rumtid som enligt Einsteins relativitetsteori är
oändlig och likväl bygger på matematiska formler och geometri.
1. http://www.hattan.ch/fileadmin/hattan/user_upload/PDFs/NeveuxPascal_InhabitingInhabitual_2014.pdf.
2. Samtliga citat av Perec i det följande är hämtade från Georges Perec, Rummets
Rymder, övers. Fredrik Rönnbäck (Stockholm: Modernista, 2012 [1974]).

Georges Perec also described inhabitable spaces. Plants planted
next to the incineration furnaces in Auschwitz with the intention of concealing them, sea dumping, coasts lined by barbed
wire. The artist Malin Pettersson Öberg has explored such an
area, the evacuation zone surrounding the Japanese nuclear
power plant Fukushima Daiichi. Together with other precarious
spaces, her video installation Precarious Spaces, Radiant Days
takes stock of the Japanese concept of space. Her text Nailing
Down Time in Space, in conjunction with the video installation
in the exhibition, may be regarded as a poetic montage in which
time and space merge. “The clock that stopped at 8:15. The
clothes worn by the school children, the water bottles, the bags,
the glasses, the locks of hair.” Pettersson Öberg visits Hiroshima
for further reflection in regard to Japan’s complex history and
relationship to radioactivity. Also here there is a visual trace:
“The light from the atom bomb made photographic imprints of
people and objects onto buildings and façades, double-exposed
x-ray film in hospital cabinets.”
The film Hiroshima mon amour, directed by Alain Resnais and
with a screenplay by Marguerite Duras, is believed to have made
a great impression on Perec. Pettersson Öberg is inspired by the
film’s direct address and fragmented form, allowing space for
underlying narratives, which also characterised Perec’s writings.
A 1970s atmosphere is reflected in the discussion on the energy
crisis, and also through Harry Martinson’s space epic Aniara, another reference in Pettersson Öberg’s text. The writer, who was
awarded the Nobel Prize in Literature in 1974, began working
on the epic in 1953, partly as a response to the Soviet Union’s
first test of the hydrogen bomb. In a civilisation-critical spirit,
he depicts an earth lacerated by nuclear war. The space perspective creates a distance to humanity. Global expectations, sorrow
and disappointment converge in the text, which, ultimately,
bears testimony to a belief in the power of imagination. And so,
this collection of essays ends in a difficult-to-grasp space-time
which, according to Einstein’s theory of relativity, is infinite but
nevertheless based on mathematical formulas and geometry.
1. http://www.hattan.ch/fileadmin/hattan/user_upload/PDFs/NeveuxPascal_
InhabitingInhabitual_2014.pdf.
2. All the following Perec quotations: Georges Perec, Species of Spaces and Other
Pieces, ed. and trans. by John Sturrock (London: Penguin, 1997; rev. ed. 1999).
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The Apartment
1.Every apartment consist of a variable, but finite, number of
rooms.
2. Each room has a particular function.
It would seem difficult, or rather it would seem derisory, to
question these self-evident facts. Apartments are built by
architects who have very precise ideas about what an entrance-hall, a sitting-room (living room, reception room), a
parent´s bedroom, a child´s room, a maid´s room, a box-room,
a kitchen and a bathroom ought to be like. To start with,
however, all rooms are alike, more or less, and it is no good
their trying to impress us with stuff about modules and other
nonsense: they´re never more than a sort of cube, or let´s
say rectangular parallelepiped. They always have at least one
door and also, quite often a window. Theyre heated, let´s say
by a radiator, and fitted with one or two power points (very
rarely more, but if I start in on the avarice of building contractors, I shall never stop). In sum, a room is a rather malleable
space.

”Lägenheten
1. Alla lägenheter utgörs av ett varierande, men ändligt, antal
rum;
2. Varje rum har en särskild funktion.
Det verkar svårt, eller snarare löjligt, att ifrågasätta dessa
självklarheter. Lägenheter ritas av arkitekter som har väldigt
specifika idéer om hur en hall, ett vardagsrum (living room,
sällskapsrum), ett sovrum, en barnkammare, en jungfrukammare, en korridor, ett kök och ett badrum ska vara. Men ändå
liknar alla rum varandra mer eller mindre från början; det är
ingen idé att försöka imponera på oss med prat om moduler och annat lappri: det är alltid bara ett slags kuber, eller
snarare rätblock; det finns alltid minst en dörr och ganska ofta
ett fönster; de är uppvärmda, till exempel av ett element, och
de är utrustade med ett eller två eluttag (väldigt sällan fler,
men om jag börjar prata om entreprenörernas snålhet blir det
aldrig tyst på mig). Sammanfattningsvis är ett rum en tämligen
formbar rymd.”

Kristina Bength

Kristina Bength

Kobolt; ferromagnetisk, hexagonal tätpackad

Cobalt; Ferromagnetic, Hexagonal Close-packed

Det är på en grund av koboltblått jag befinner mig när jag tittar
ut över den park kommunen anlagt. Gräsmattan är välklippt, på
det sätt som man bara ser på offentliga platser. Nedborrad i en
granitsten markerar flaggstången platsens centrum. Längs med
vägen växer två lindar och en alm. En syrenberså och en jordkällare vars kulle kläs av stjärnflocka och toppklockor avslutar
tomten och skiljer den från andra. I övrigt finns inget som tyder
på att parken varit en trädgård.
På orten finns en bagarbod, ett bibliotek och en ICA-affär.
Bland det övriga näringslivet kan det högteknologiska företaget Loostec och Lotta-boden nämnas. Ett silverfält i landskommunens vapen betecknar upptäckten av nickel, eller silvret
som fotografiets historia färdats med.* Detta monument över
minnen är platsens tecken. Ändå är allt förstört – husgrunden,
planlösningen, och fotografierna.
* Ovanpå silverfältet klättrar ett rött kattdjur på vapensköldens vänstra sida. Ur
munnen sprutar eld och kroppen täcks av gula fläckar som påminner om Tre
kronor.

1974 brinner min mammas hem ned. En spricka i murbruket
sprider eld i sjutton rum, tre kök och två badrum.* Från denna
plats gavs oriktiga färdriktningar till långväga fotografer, och
fjorton arter vilda orkidéer trampades inte sönder. Bara några
kilometer härifrån skjuter de kraftiga och fylliga upp ur marken
av amfibol och klorit, magmatiska bergarter som får de sällsynta
blommorna att spira. I samklang med magnetfälten riktade min
familj om naturfotografernas kompassnålar och orkidélokalerna
är fortfarande hemliga.
* Tidningarna skriver: ”Igår kväll kom de hem från utlandsresa. HEMMET I
LÅGOR. Fem personer blev husvilla när en större mangårdsbyggnad eldhärjades på måndagskvällen. Dottern och dotterdottern i familjen återvände i går
kväll från en resa till Kanarieöarna och möttes då av ett ödelagt hem. En hel
del av bohaget kunde räddas medan fasigheten utbrändes helt.” (Hälsinglands
Tidning, tisdagen den 5 mars 1974) ”Branden upptäcktes av sonen i huset
som vid 18.30-tiden möttes av rök när han skulle gå in i ett rum. Branden på
vinden spred sig snabbt och snart var hela övre delen av huset ett flammande
eldhav.” (Ljusdalsposten, onsdagen den 6 mars 1974) ”Den brunna fastigheten
var uppförd i vinkel samt med två stora våningar i den ena delen. Stora delar
av lösöret betraktades som värdefullt. Vissa saker kunde räddas, främst genom
en snabb insats från brandmanskapet och många frivilligas insats. Vid branden
var rökutvecklingen mycket intensiv och vägen mellan Gruvbyn och Norrbyn
fick stängas av för trafik. Efter ca tre timmars arbete var elden i det närmaste
helt begränsad, men stora delar av fastigheten var totalförstörda.” (Söderhamns- Hälsingekuriren, tisdagen den 5 mars 1974)
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It is on a ground of cobalt blue I stand as I look out over the
park that the municipality has built. The lawn is carefully
mowed in that way you only see in public places. Drilled down
into the granite, the flagpole marks the centre of the place. Two
linden trees and one calm tree grow alongside the road. A lilac
arbour and a root cellar on the ridge of which star of billion
and campanula grow marks the end of the plot. Other than that
there’s nothing to indicate that the park used to be a garden.
In the small community there’s a small bakery, a library and
an ICA supermarket. Among what other business there is the
high-tech company Loosetec and the store for local products
Lotta-boden bear mentioning. A bar in silver in the shield of
the municipality marks the discovery of nickel, or the silver on
the back of which the photograph’s history has travelled.* This
monument to memories is the sign of the place. Yet, everything
is ruined — the foundation, the house layout, and the photographs.
* Above the silver bar a red feline climbs the left side of the shield. Its mouth
breathes fire and its body is covered in yellow spots reminiscent of the Three
Crowns (Sweden’s national emblem).

In 1974, my mother’s home burns to the ground. A crack in the
masonry spreads fire in seventeen rooms, three kitchens and
two bathrooms.* From this place inaccurate directions were
given to photographers coming from afar, and fourteen species
of wild orchids were not trampled. Just a few kilometres from
here they spring, sturdy and lush, from the ground consisting of
amphibole and chlorite, igneous rock, causing the rare flowers to
sprout. In harmony with the magnetic fields my family turned
the photographers’ compass needles, and the orchid whereabouts
remained a secret.
* The newspapers write: “Last night they came home from a trip abroad.
THEIR HOME ABLAZE. Five people lost their home as a larger manor
house was ravaged by fire on Monday night. The daughter of the family and
her daughter returned last night from a trip to the Canary Islands and found
their home in ruins. Some of the household goods could be salvaged whereas
the property was completely burned out. (Hälsinglands Tidning, Tuesday 5
March 1974) “The fire was discovered by the son of the family who was met
by smoke as he about half past six was about to enter a room. The fire in the
attic spread rapidly and soon the entire upper part of the house was a fiery
inferno. (Ljusdalsposten, Wednesday 6 March 1974.) “The burned building
was L-shaped and with two large flats in one of the structures. Large parts
of the goods and chattels were considered valuable. Some items could be
salvaged, thanks primarily to a quick response from the fire department and
the efforts of many volunteers. The fire caused massive smoke to develop and
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Jag vänder mig om på den rakade gräsmattan. Inget döljs på en
öppen plats som denna, inte heller mina undersökningar. Tomtens nakna scen visar tragedin i öppen dager. Samtidigt riktas
uppmärksamheten om; från hemmet som brann till besökarens
rörelsemönster. Det jag iakttar syns och mina rörelser registreras.
Allt är blottat, ändå döljer öppenheten hemmet jag söker. Jag
letar riktmärken på en plats utan spår. Jag vankar av och an, vänder mig om i nittio och etthundraåttio graders vinklar, och mina
promenader ritar andra rum än de som här en gång fanns. Nya
rumsliga strukturer skissas fram när väggar och hörn framträder
i spåren av mina steg. Snart kommer jag gå vilse i en labyrint av
andras minnen.*
* Först kom en farstu med köksingång på övervåningen, innanför köket ett skafferi,
stort nog att gå in i. Sedan kom vad vi kallade vardagsrummet, och därefter en
matsal — Du försöker ledsaga mig vidare — Om jag fortsatte rakt fram kom jag
till finrummet, från finrummet vidare till en hall, och från hallen ett trapphus
där du kunde gå en trappa ned — Från hallen såg du rakt fram mormors sovrum
och hennes ungdomsmöbel som på hennes 16-årsdag var splitterny; ett runt bord
med fyra tillhörande stolar, en stickfåtölj, en sekretär och en pall, en byrå, ett stort
kvadratiskt nattduksbord, en låg bokhylla och ett blombord — Innanför hennes rum
fanns en jättestor garderob med fönster — Jag fastnar vid ord som ungdomsmöbel
(var det den nätta och ljusa stilen i kontrast till den mörka och tunga bondrokokon som gav ungdomsmöbeln dess namn?) — och sådana fraser som — vi
kallade det vardagsrummet — (användes rummet så fast det i själva verket är
något annat, liksom sovrummet som var möblerat som ett sällskapsrum?) —
eller att huvudingången var på våning två och att jag leds nedåt i huset (som i
ett gruvschakt)?

Mina geometriska promenader övergår i 120 graders vinklar,
och jag tittar upp. Rum är det som blicken slår emot. Om inget
hindrar den når den mycket långt. I dalen till vänster skymtar
jag Lilla Korea, villaområdet där husen står tätt. Uppe på kullen
till höger urskiljer jag tydligt ortens koboltgruva. Jag tittar ned,
under mina fötter utsänder kobolt-60 gammastrålning och
ödetomten radiograferas. Huskroppens inre framträder liksom
en medicinsk röntgenundersökning där radioaktiv strålning
tränger igenom det område som scannas och bestrålar en röntgenfilm bakom patienten. Från husgrund till taknock reser sig
inverterade rumsindelningar. Ja, minutiöst avtecknar sig brister
hos föremål och sprickor i fogar. Kobolt-60 gammastrålning
letar sig in i foder och i isolering hos väggar, golv och tak och
hittar sin namne kobalamin hos röda blodkroppar och i nervsystemet. Där koordineras nervimpulser från strålarnas retning,
i ett signalsystem som förbinder den forna läkarvillans olika
delar. Vibrationer från klapper, knarr och slammer upptas och
förstärks av magnetiska legeringar av kobolt i mikrofoner och
högtalare. Ljuden färdas med samma kobolt som bröts ur marken hemmet stod på.
När tomten radiograferats och huset står färdigt är det
en sak som jag inte kan undgå att lägga märke till och det är
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traffic had to be shut down on the road between Gruvbyn and Norrbyn. After
about three hours of work the fire was nearly fully contained, but large parts of
the property was totally destroyed.” (Söderhamns-Hälsingekuriren, Tuesday 5
March 1974.)”

I turn around on the shared lawn. Nothing is hidden in a place like
this, and my investigations are no exception. The plot’s bare stage
shows the tragedy openly. At the same time attention is diverted;
from the home that burned to the visitors’ pattern of movements.
What I watch is seen and my movements are registered. All is
revealed, and still the openness hides the home I seek. I look
for marks to guide me in a place without traces. I wander back
and forth, turning in angles of ninety and of hundred and eighty
degrees, and my walks draw rooms different from those that were
once here. New spatial structures, sketched out as walls and corners, appear in the tracks of my steps. Soon I’ll be lost in a maze of
other peoples memories.*
*First there was a hall with a kitchen entrance on the upper floor, on the inside
of the kitchen there’s a pantry large enough to walk inside. Then came what we
called the drawing room, and after that a dining room — You try to lead me
further — If I walked on straight ahead I came to the parlour, from the parlour
on to a hall, and from the hall a stairwell where you could walk downstairs one
floor — From the hall you saw straight ahead my grandmother’s bedroom and
her group of youth furniture that on her sixteenth birthday was brand new;
a round table with four accompanying chairs, a knitting chair, a writing table
and a stool, a chest of drawers, a large square nightstand, a low book case and a
flower table. Further in from her room there was a giant closet with windows I
get stuck on words like — youth furniture (was that the light and dainty style
contrasting against the dark and heavy rural rococo that gave the youth furniture its name?) — and such phrases as — we called it the drawing room (was
the room used in that way even though it really was something else, like the
bedroom that was furnished like a room for entertaining?) — or that the main
entrance was on the second floor and that I’m being led down in the house —
(as in a mineshaft)?

My geometric walks transform into one hundred and twenty
degree angles, and I look up. Rooms are what my eyes strike
against. If nothing were to stop it, it would reach very far. In the
valley on my left I can glimpse Little Korea, the residential area
where the houses stand closely together. Up on the hill to my
right I can clearly distinguish village’s cobalt mine. I look down,
beneath my feet cobalt-60 radiates gamma rays and the empty
plot is radiographed. The building’s inner appears like in a medical X-ray examination where radioactive radiation cut through
the scanned area and irradiate an X-ray film behind the patient.
From the foundation to the ridge beam, inverted room divisions arise. Indeed, in great detail the deficiencies of objects and
cracks in the joints appear. Cobalt-60 gamma radiation finds its
way into the lining and the insulation of the walls, floors and
ceilings, and finds its namesake cobalamin in red blood cells and
Kristina Bength

rummens sexkantiga form. I allmänhet är hus byggda av volymer med fyra hörn, kub läggs vid kub och en ytcentrerad kubisk
struktur växer fram. Men kobolt-60 gammastrålning omformerar huskroppens kubiska rum och ordnar dem i samma mönster
som atomerna hos kobolt. Strukturtyperna hos metaller (och
hus) är få, men några enstaka har en hexagonal struktur, som
kobolt. Detta har stor betydelse för dess egenskaper av tillgänglighet. De hexagonala rummen saknar dörrar. Det är bara
genom ett perforerat litet kikhål som blicken kan nå hexagonens
motsatta sida. Det lilla hålet sammanfaller med flyktpunkten
hos rummets gränser. Oavsett om man tittar upp eller ned, till
vänster eller höger, nära eller fjärran sammanfaller ögonhöjden
och flyktpunkten. Det är alltså utanför koboltens hexagonala
struktur jag identifierar min positions horisont. En horisont vars
utseende förändras beroende på vilken sida av sexhörningen jag
befinner mig. Ändå, något att fästa blicken vid, ett rum som inte
flyr åt alla håll.*
* Rum skapas när hörn bildas eller när blicken stannar vid en flyktpunkt.
Perspektivlinjer dras kors och tvärs när jag liksom en brottstecknare skissar
fram fantombilder av hemmet som brann utifrån min mammas minne och
mina egna minnen av mormors beskrivningar. Sikten är begränsad när man
tittar genom ett litet kikhål; bilden som syns, ses genom baksidan av en annan
bild, och det som visar sig är bara en del av bilden. Det har alltså brunnit.
Landskapet förändras när mineraljorden blottas, andra arter växer upp, andra
bilder. Det är egenskaperna hos kobolt som framkallar husets sjutton rum, tre
kök, och två badrum. Ett av hörnen i mormors sovrum upprepar sig och bildar
nya hörn och andra flyktpunkter. Ordnade som atomerna i kobolt formar
bilderna ett hexagonalt rum, visserligen ett mycket litet rum, närmare bestämt
är atomradien 135 (152) pm. Men trots allt, en illusion av djup och avstånd, ett
framför och ett bakom.

Kristina Bength

in the nervous system. There, neural impulses from the stimulation of the rays are coordinated in a signalling system that connects the different parts of the former doctor’s residence. Vibrations from clattering, creaking and rattling sounds are registered
and amplified by magnetic alloys of cobalt in microphones and
loudspeakers. The sounds travel by the same cobalt that was
mined from the ground on which the home once stood.
When the plot has been radiographed and the house is
finished, there is one thing I can’t help but notice and that is the
hexagonal shape of the rooms. Generally, houses are built from
volumes with four corners. One cube is put next to another and
a face-centred cubic structure grows. But cobalt-60 gamma radiation transforms the house’s cubic rooms and arranges them in
the same patterns as in the cobalt atoms. The structure types of
metals (and houses) are few, but some of them have a hexagonal
structure. This has significant impact on their properties of accessibility. The hexagonal rooms have no doors. Only through a
small, perforated peeping hole can your eyes reach the opposite
side of the hexagon. The small hole coincides with the vanishing point of the room’s boundaries. No matter if you look up or
down, left or right, the eye level coincides with the vanishing
point. Thus it is outside the hexagonal structure of cobalt that I
identify the horizon of the position. A horizon the appearance
of which changes depending on what side of the hexagon I
am. Yet, something to gaze at, a room that doesn’t escape in all
directions.*
*Rooms are created when corners appear or when the eye stays on a vanishing
point. Lines of perspective are drawn back and forth as I, like a crime-scene
sketch artist, sketch out police sketches of the house of the home that burned
from my mother’s memory and my own memories of my grandmother’s
descriptions. You have limited vision when looking through a peeping hole;
the image that’s seen is seen through the backside of another image, and what
appear are only parts of the image. So, there’s been a fire. The landscape changes when the mineral soil is laid bare, other species grow, other images. It is the
properties of cobalt that develop the house’s seventeen rooms, three kitchens,
and two bathrooms. One of the corners of my grandmother’s bedroom repeats
and creates new corners and other vanishing points. Arranged like cobalt
atoms the images form a hexagonal room, a very small room, no doubt, to
be precise the atomic radius is 135 (152) pm. But in spite of everything, an
illusion of depth and distance, an in-front-of and a behind.
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I have an exceptional, I believe fairly prodigious even, memory
of all the places I have slept in, with the exception of those
from my earliest childhood – up until the end of the war –
which have all merged in the undifferentiated greyness of a
school dormitory. For the others, all I need to do, once I´m
in bed, is to close my eyes and to think with a minimum of
application of a given place for the bedroom to come instantly
back to my memory in every detail – the position of the doors
and windows, the arrangement of the furniture – for me to
feel more precisely still, the almost physical sensation of being once again in bed in that room.

Jag har utmärkt, för att inte säga närmast mirakulöst, tydliga
minnen av alla platser där jag sovit, med undantag av platserna från min tidiga barndom – fram till slutet av kriget – som
alla flyter samman i internatskolans uttryckslösa grådask. Vad
gäller de övriga räcker det att jag, när jag lagt mig, helt enkelt
sluter ögonen och, med ett minimum av ansträngning, tänker på en viss plats för att jag nästan ögonblickligen ska dra
mig till minnes rummets alla detaljer, fönstrens och dörrarnas
lägen, möblernas placering, för att jag, närmare bestämt, ska
drabbas av en nästan fysisk känsla av att än en gång ligga i
just det rummet.”
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Skala nu:nu

Scale now:now

Det är bara i några sekunder som allt är nytt. Okända synintryck, dofter, ljud och deras korsgående kopplingar skapar
förbindelser till lager och sediment du inte tänkte på att du bar
inom dig. Inte förrän de friläggs av just det här specifika gnisslet från fönstret ihop med doften av lim, något slags plast eller
kanske golvfärg.

It is only for a few seconds that everything’s new. Unknown
sights, scents, sounds and their cross-connections tie to layers
and sediment you didn’t think about carrying inside you. Not
until they are uncovered by just that specific squeak from the
window together with the smell of glue, some kind of plastic, or
perhaps floor paint.

Det tycks ovanligt att måla golvet när den tunna mattan släppt
på flera ställen och krullar upp sig som fuktig kartong i hörnen
så att man ser de dammiga masonitskivorna under. Jag vill lägga
mig på golvet, krypa runt och dra i mattskarvarna, men det går
inte, här är fullt med folk, vi måste vara praktiska nu. Jag ska tänka rationellt på kvadratmeterpris och månadskostnad och skriva
mitt namn på en lista. Kvinnan säger att det jag skrivit är oläsligt,
jag ändrar till tryckbokstäver CECILIA DARLE, Mitt namn ser
inte ut så. Jag ser att det lösgjort sig från mig, från den jag är.
Det är trångt i rummet och jag måste bestämma mig snabbt.
Beslutet tas i en blandning av mentala stegräkningar i höjd och
bredd, sneda blickar upp mot taket, ett vägande mellan häl och tå
som för att undersöka golvets fjädring.
Jag går kanske fram till fönstren och tittar österut, västerut,
försöker föreställa mig solens vandring in och ut under dagen, de
skuggor som uppstår, de varma fläckarna på golvet där min hund
skulle lagt sig om jag haft någon. Jag försöker föreställa mig var
jag skulle ställa mitt bord, min stol, mina saker som kommer att
ta upp all yta, allt golv, all luft.

It seems unusual to paint the floor when the thin flooring has
come loose in several places and is curling up, showing the dusty
masonite boards underneath. I want to lie down on the floor,
crawl around and tug on the carpet splices, but it isn´t possible,
the place is packed with people, we have to be practical now. I
will think rationally about price per square metre and monthly
payments and enter my name on a list. The woman says my writing is illegible; I change it to block letters CECILIA DARLE.
My name doesn’t look like that. I see that it has cut loose from
me, from who I am.
The room is crowded and I have to quickly make my mind
up. The decision is made in a mix of mental step counts both
vertical and horizontal, glances up at the ceiling, and a weighing
from heel to toe as if to investigate the bounce of the floor.
Perhaps I walk up to the windows and look east, west, trying to
imagine the sun’s path in and out over the course of the day, the
shadows that would appear, the warm spots on the floor where
my dog would lie, if I’d had one. I try to imagine where I’d put
my table, my chair, my things that will take up all the space, all
the floor, all the air.

Det finns en rörelse som inte syns, den kan hastigt ta dig härifrån till
dit, dra en linje mellan två punkter, röra sig mellan det som var och
det som är. Lika verklig, lika exakt som gardinerna, hyllan, elementet och den snabbt dunstande droppen på min handled.
Jag:nu
Föreställ dig ett rum utan någonting alls. Lägg dig på golvet,
prova att ha huvudet åt alla väderstreck. Bred ut armarna och
känn efter hur mycket plats det finns. Se takets olika linjer, fält,
sprickor och fläckar, dess ledningar och armaturer.
Ta fram något litet. Kanske en ask eller en behållare. Ta
gärna en i varje hand och ligg kvar så med utsträckta armar.
Vad kan rymmas mer, det finns lite plats kvar. Du kan ta
med dig vad du vill hit.
Vad betyder monad? Det står sängmonad i texten
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There is a movement that can’t be seen, it can quickly take you from
here to there, draw a line between two points, move between what
was and what is. As real, as precise as the curtains, the shelf, the
radiator and the rapidly evaporating drop on my wrist.
Me:Now
Imagine a room without anything at all. Lie down on the floor,
try putting your head in all points of the compass. Hold your
arms out wide and feel how much space there is. See the various
lines and fields of the ceiling, its cracks and spots, its pipes and
lamp holders.
Take out something small. Perhaps a small box or a container. Ideally, hold one in each hand and lie with your arms
stretched out to the sides.
What more is there room for? There’s some space left. You
can bring anything you want here.
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mona´d subst. -en; -er
ORDLED mon-ad-en

* icke-materiell minsta enhet i världsalltets uppbyggnad
enl. vissa fil. system: monadlära
odelbar enhet (enligt till exempel. Leibnitz filosofi) || -en ; -er

Vad betyder odelbar enhet?
Helhet, odelbarhet, syntes
Enhet, enhetlig

Nu:jag
Redan nästa gång, när jag kommer hit med mina stora flyttlådor
är jag mer blind, mer ouppmärksam inför hur rummet faktiskt
ser ut. Vad var det som fick mig att tacka ja egentligen? Var det
doften av lösningsmedel som bar mig tillbaka till pannrummet
på Inriggaregatan och en svag erinran om min pappas ordningssystem med burkar och förvaring för allt från våra vinterstövlar
till minsta lilla skruv (I barnmatsburkar med locken fastklistrade
under hyllorna så att de lätt kunde vridas loss och skruvas tillbaka. (Ett tips från Allt i hemmet.))
En ordning, ett system, en rutin
Eller var det trädkronorna på andra sidan gatan, de olika
sorternas träd framför en kyrka. En känsla av att blicken kunde
få gå uppåt, bortåt, snett åt sidan. Sensommarljus, skuggor på
fasaderna av grenar och lövverk. En vandring in och ut ur horisontala och vertikala ytor i olika valör och textur.
Här är jag nu i alla fall med pappershögar, mappar, verktyg,
böcker, möbler, teckningar, foton, målningar, träbitar, vattenkokare, sladd, snören och lådan med saker som är trasiga på ett
användbart sätt.
Skala jag:du
Nu tänker jag på dig igen, du kommer hit också, till mitt nya rum.
Jag är en elefant på en spindeltråd och tiden en långrev som jag
provar att slänga ut. Jag vet inte om jag vill dig något, om jag ska
kontakta dig eller om jag bara ska fortsätta att balansera runt på ett
ben. Hur gör du?
För mig är du oftast utomhus. Vi springer på berget, det blåser
så vi nästan ramlar omkull. Du vågar gå närmast stupet, hoppa från
högsta trampolinen, ringa på hos främmande människor.
Du vågar säga vad som helst till dem.
Här:nu
Huset är byggt 1808 och rummen har ändrat form och storlek
många gånger under decennier och sekel. När huset byggdes
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What does monad mean? It says bed-monad in the text
mo´nad n.

*non-material smallest unit in the constitution of the universe according to
various philosophical systems:
indivisible entity (in the philosophy of e.g. Leibnitz)

What does indivisible entity mean?
Whole, indivisibleness, synthesis
Entity, entities

Now:ME
Already the next time, as I come here with my big moving boxes,
I am more blind, more inattentive to how the room actually
looks. What was it really that made me want it? Was it the smell
of solvent that carried me back to the boiler room at Inriggaregatan and a faint reminiscence of my dad’s system of order with jars
and containers for everything from our winter boots to the tiniest
of screws? (In baby food jars with the lids glued to the underside
of the shelves so as to be easily loosened and screwed back in. (A
tip from Allt i Hemmet magazine.))
An order, a system, a routine
Or was it the tree crowns on the other side of the street, the
various kinds of trees in front of a church?
A feeling that the gaze could wander upward, away, to the
side. Late summer light, shadows on the facades from branches
and foliage. A walkabout in and out of horizontal and vertical
surfaces of different values and textures.
Anyway, here I am now with piles of paper, folders, tools,
books, furniture, drawings, photographs, paintings, pieces of
wood, kettle, chords, strings and the box of things that are broken
in a useful way.
Scale ME:you
Now I think of you again, you come here as well, to my new room. I am
an elephant walking on a spider’s web and time is a longline I try to
throw out. I don’t know if I want something from you, whether to get
in touch with you or to just keep balancing on one leg. What do you do?
In my mind you’re most often outdoors. We’re running on the
mountain, the wind’s almost knocking us over. You dare to go closer
to the cliff, jump from the highest diving board, ring the doorbell of
strangers. You dare to say anything to them.
Here:now
The house was built in 1808 and the rooms have changed shapes
and sizes many times throughout the decades and centuries.
Cecilia Darle

var fönstren avsevärt mindre och det här rummet en bostad
för många. Här var våningssängar staplade på höjden och
människor sov här en natt eller två. De tjänade sitt uppehälle
med gatusopning, tvätt och fabriksarbete. Om väggarna i det här
rummet kunde tala skulle de kanske inte säga så mycket. Bara
viska och mumla om människor som var så trötta eller så fulla
på kvällarna att inga ord kom fram.
Rummet verkar kvadratiskt, men väggen med fönstren är
längre än kortväggarna – den ena vetter mot ateljén bredvid,
där någon lyssnar på en talbok inläst av Reine Brynolfsson, den
andra mot trapphuset. Dörren är placerad mitt emot fönsterväggen. Den vetter ut mot en korridor med dörrar till andra ateljéer
på båda sidor. Här och var sitter fragment av affischer och anslag
från sjuttiotalet, en del halvt övermålade.
poesin måste göras av alla
förändra världen!

When the house was built the windows were considerably
smaller and this room housed a lot of people. Bunk beds rose to
the ceiling and people slept here for a night or two. They earned
their living sweeping the streets, doing laundry, working in factories. If the walls of this room could speak they would perhaps
not say that much. Just whisper and mumble of people so tired
or drunk at night that no words came out.
The room appears to be square, but the windowed wall is
longer than the short ends — one facing the adjacent studio,
where someone’s playing an audio book read by Reine Brynolfsson, the other facing the stairwell. The door is placed opposite
the window wall. It leads to a corridor with doors to other studios along both sides. On the walls are fragments of posters and
announcements from the seventies, some half painted over.
poetry must be done by all
change the world!

En dörr, två fönster, tre vägguttag med två kontakter i varje.
Två längs fönsterväggen, ett precis till höger om dörren. Ut mot
trapphuset finns ett rektangulärt inbyggt hörn från tak till golv,
kanske går ett rör där, rakt igenom huset. Mitt tak är någon
annans golv och samtidigt är det tvärtom.

One door, two windows, three outlets with two sockets each.
Two along the window wall, one just to the right of the door.
Out towards the stairwell a rectangular built-in corner runs
from the ceiling to the floor. Perhaps a pipe runs through there,
right through the building. My ceiling is someone else’s floor,
and vice versa.

Då: då
I ditt rum finns det en dörr som leder ut i trädgården. Övre hälften är
i glas. Intill är ett stort kvadratiskt fönster som riktar sig mot gräsmattan, buskar, en björk.
Fönstret och altandörren har halvfällda persienner. Om du vill
öppna dörren för att gå ut i trädgården tar du tag i det blanka cylinderformade låset ovanför själva handtaget. Du greppar cylindern
mellan tummen och pekfingret och drar den försiktigt mot dig med
en lätt rörelse, du behöver inte alls ta i. Då är dörren olåst. Sedan
vrider du dörrhandtaget upp åt vänster. Om du inte är försiktig
dunsar det till när du sedan trycker upp dörren Rutorna kan skallra
till och det hörs ganska tydligt. Jag vet hur det låter även om jag är
någon helt annanstans i huset. Från utsidan kan du vrida tillbaka
handtaget lika tyst.
Dörrarna till våra rum ligger bredvid varandra på nedervåningen. Din dörr är vitmålad ut mot hallen och röd inåt rummet.
Röd och full av klistermärken, figurer från tuggummipaket, av hästar,
seriefigurer och pratbubblor.
Jag knackar för säkerhets skull. Jag är en smygande och hemlighetsfull person.
Rummet ligger i skugga, utanför är gräset solbelyst och flimrande
gulgrönt. Längs ytterväggen, där dörren och fönstret ut mot trädgården är, finns det ett element som slutar vid ett stycke vägg ungefär
lagom stort för kortsidan av din säng. Den är gjord av rött betsat trä.
Den står längst in i hörnet och har ett överkast av röd frotté. På vägCecilia Darle

Then:then
In your room there’s a door to the garden. The upper half is glass.
Next to it there is a large square window towards the lawn, bushes,
a birch tree.
The windows and the patio door have half-shut blinds. If you
want to open the door to go out into the garden you grab the smooth
cylindrical lock above the handle. You grab the cylinder between your
thumb and index finger and gingerly pull it towards you in a light
movement, no need at all to strain. Now the door’s unlocked. Then you
turn the handle up and to the left. If you’re not careful there’s a thump
as you then push the door open. The windowpanes can rattle and that
is fairly loud. I know the sound even if I’m somewhere else in the
house. From the outside you can turn back the handle just as quietly.
The doors to our rooms lie next to each other on the bottom floor.
Your door is painted white on the hallway side and red towards the
room. Red and filled with stickers, figures from packets of chewing
gum, horses, cartoon characters and balloons with words.
I knock, to be safe. I am a sneaking, secretive person.
The room is in shade, outside the grass is sunlit and a flickering yellow
green. Along the outer wall, where the door and window out toward
the garden are, there’s a radiator that ends at a part of the wall about
the size of the short end of your bed. It’s made of red-stained wood.
It’s right in the corner and has a bedspread made from red terry cloth.
On the wall above the bed’s head board there is a wood bookshelf and
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gen ovanför sängens gavel sitter en bokhylla av trä och en sänglampa.
Jag ser en transistorradio där. Den är en brun liten kub med konkava
cirklar på alla ytor. På ovansidan en platt ratt där jag kan ställa in
olika kanaler. En silverantenn sträcker sig ut mot fönstret.
På sängen och golvet ligger massor av kläder och en kudde av beige
tyg med ett hästhuvud påsytt. Hästens pannlugg är av långt svart
garn, du har gjort den i slöjden. Den ser så självklar ut, som en snabb
teckning på ett tyg.
Nästa vägg rymmer sängens långsida och en garderob med ett
överskåp. Mitt på väggen sitter en rund spegel med röd plastram och
nästan varenda centimeter är täckt av affischer. Mellan affischerna
hänger det girlanger av ölringar. Golvet har en heltäckningsmatta
som är röd.
Framför garderoben finns en fåtölj av jeanstyg som går att fälla
ut till en extrasäng. Den är mjuk och luktar fortfarande helt ny. När
jag ligger på den och tittar upp i taket tänker jag att jag är du nu, att
det är så här det är att vara du. Mina jeans passar fåtöljens tyg, jag
är ett med den, en odelbar enhet. Jag skulle kunna stanna kvar här, se
dig komma in genom dörren. Bara ligga kvar, möta din blick, stå för
vad jag gjort. Vara den jag är.
Takhöjden är 310 cm vilket innebär att det här rummet är
ungefär 87 kubikmeter plus lite extra plats för fönsternischerna.
Deras översidor är svagt bågformade vilket säger någonting om
husets ålder. Mötet mellan vägg och tak är mjukt rundad, liksom
flytande på tre ställen, medan väggen ut mot korridoren är rak
och antagligen tillkommen i samband med en renovering på
1970-80- talet. I taket finns fyra lysrörsarmaturer med två rör
i varje. När jag ligger på golvet under en av dem och tittar rakt
upp ser jag ljuset ändras från vitt till citrongult medan området
i taket runt om lyser starkare och starkare rosa. Långt efteråt ser
jag ett tvådelat violett streck vandra runt i rummet.
DU:DÅ
Ett skrivbord står mot samma vägg som den röda dörren. Det har
en vit skiva och två hurtsar med lådor. Det finns en skrivbordslampa
fastskruvad i bordsskivan. Den är av orange plast och en vitmålad
hylla sitter på väggen en bit ovanför. Under den finns en anslagstavla med foton, vykort, små idolbilder och en torr marsipanfigur från
en bakelse fastsatt med en knappnål.
Jag ser dig och dina kompisar på en remsa, hopträngda i en fotoautomat. Ni skrattar och inget av era hela ansikten syns men man
ser att det är ni ändå.
På bordet står en bandspelare med fyrkantiga knappar och ett
genomskinligt fönster där jag kan se de två små hjulen inuti kassettbandet snurra väldigt sakta när man tryckt ner ena knappen och
musiken börjar spela. Du har skrivit på fodralen vilka låtar det är på
banden. Din handstil ser så snabb ut, en rund skrivstil med bläck42

a reading lamp. I see a transistor radio there. It’s a small brown cube
with circles on all sides. On top there’s a flat wheel that lets me tune in
different channels. A silver antenna reaches for the window.
On the bed and floor there’s loads of clothes and a pillow made
from beige fabric with a horse’s head sewn on it. The horse’s bangs are
made out of long black yarn. You made it yourself in shop class. It looks
so natural, like a quick drawing on fabric.
Along the next wall there’s the bed’s long side, and a cupboard
with two doors. In the middle of the wall there’s a round mirror with
a red plastic frame and almost every centimetre is covered by posters.
Between the posters hang garlands made from beer-can rings. The
floor is red wall-to-wall carpeting.
In front of the cupboard there is a denim lounge chair that can
be folded out into a spare bed. It is soft and still smells brand new.
When I lie on it and look up at the ceiling I think that now I am you,
that this is what it’s like to be you. My jeans match the chair’s cover,
I am one with it, an indivisible entity. I could stay here, see you come
through the door. Just stay put, meet your gaze, stand by what I’ve
done. Be who I am.
The room height is 310 centimetres which means that this room
is about 87 cubic metres plus some extra room for the window
recesses. Their tops are slightly arched which tells you something
about the age of the building. The place where wall meets ceiling
is slightly rounded, flowing-like in three places, whereas the
wall facing the corridor is straight and probably was added in a
renovation during the 1970s or ’80s. In the ceiling there are four
holders for florescent lights, each holding two tubes. As I lie on
the floor below one of them and look straight up I see the light
change from white to a lemon yellow while the surrounding
ceiling shines in an increasing pink. For a long time thereafter I
see a violet double line wander around the room.
YOU:THEN
There is a desk at the same wall as the red door. It has a white table
top and two sets of drawers. There’s a lamp screwed to the desktop.
Its made from orange plastic and a white-painted shelf hangs on the
wall slightly above it. Underneath it there’s a notice board with photos, postcards, little trading cards and a dried marzipan figure from a
cake is stuck to it with a pin.
I see on one strip you and your friends, crammed into a photo
booth. You are all laughing and no one’s entire face can be seen but
one can still tell that it’s you.
On the table there’s a tape recorder with rectangular buttons and
a transparent window where I can see the two little wheels inside
the cassette rolling very slowly when one button’s been pushed and
the music starts playing. On the covers you have written which songs
are on the tapes. Your handwriting looks so quick, a round longhand
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penna. Jag kan nästan inte läsa vad det står.
Jag måste trycka ner knapparna helt och hållet en i taget, annars
hör man att bandet fastnar och då måste man försiktigt pilla ut det
ur maskinens innanmäte. Ibland kommer det ut skrynkligt och helt
hoptrasslat, jag måste klippa sönder det och gömma det.
På bordet står din skrivmaskin. Den är gammal. Många
tangenter är tröga att trycka ner och ibland fastnar de långa metallpinnarna i varandra. Färgbandet är rött och svart. Du har sagt att
du kan skriva med röda bokstäver om du vänder på det men jag har
inte provat.
Jag tittar i dina lådor, vissa av dem är tröga. Ibland luktar det
rök i den översta, där kan ligga ett paket litet Prince med en halvrökt
fimp ytterst. Ibland också flera helt oöppnade paket huller om buller
långt inne. Tobak ramlar i små strimlor när jag tar upp en cigarrett ur paketet. Jag låtsaständer den, röker framför spegeln och sopar
undan strimlorna med handen i en van gest. Jag tänker på killen
med tigerjackan som satt på gräsmattan med dig och de andra i en
ring. Han hade en bil. Alla kom med bilar och moppar, hela gatan
utanför vårt hus var full. Jag försöker röka så, titta snett uppåt, dra
in kinderna, göra snabba rörelser med läpparna, puffa ut imaginära
rökringar som sakta löser upp sig i luften.
Det finns smink i lådan också, bland örhängen, hoptrasslade
halsband, hårspännen och godispapper. Små runda burkar med gult
lock, helt nya. I burkarna finns turkos, ljusblå och grön skimrande
ögonskugga som är som salva. Jag har läst många tips om hur jag
kan få mina ögon att bli större. Det går att trolla med hjälp av
ögonskugga, mitt utseende kan förändras mycket med bara några
enkla steg. Det finns tuber med brun kräm som ganska lätt rinner
utanför. Jag prövar att stryka ut en cirkel på ovansidan av min hand
för att få en solbränd känsla.
Det finns en deodorant som är sprej men det luktar för mycket i
hela rummet om jag trycker på knappen, men jag är nära att göra det
ändå. Och så finns det små flaskor med parfym med olika blommor
på etiketten. Jag trycker flaskan lätt mot handleden och det kommer
bara en enda droppe.
Här finns veckotidningar, locktång, läppglans, tamponger, axelremsväska med fransar, halsband.
En gång låg det pengar instoppade bakom elementet i ditt rum,
flera olika sedlar, hundralappar, tior, femmor och gula femtiolappar i
en bunt.
Här:här
Nu har jag spikat fast mattskarvarna med nubb och tätat med
Husfix. Vita streck går genom rummet. Jag tycker det ser bra
ut, får mig att tänka på sport. Väggarna är vita. Helt vita, utom
väggen mot trapphuset. Där kanske färgen tog slut, för längs
golvet är den underliggande färgen kvar. Det är en helt annan
vit. När jag tittar snabbt ser det precis ut som en skugga. Det
Cecilia Darle

written with ink. I can hardly read what it says.
I have to push down the buttons all the way and one at a time,
or else you hear the tape getting stuck and then you carefully have to
pull it loose from the innards of the machine. Sometimes it comes out
wrinkled and all stuck together, I have to cut it in pieces and hide it.
On the desk is your typewriter. It’s old. A lot of the keys are hard
to push down and sometimes the long metal rods get stuck on one another. The ink ribbon is red and black. You’ve said that you can write
in red letters if you flip it but I haven’t tried.
I look in your drawers, some of them are hard to pull out.
Sometimes the top one smells of smoke, there can be a packet of Prince
cigarettes inside with a half-smoked butt at the outer end of it.
Sometimes there are several entirely unopened packs in a jumble far
inside the drawer. Small shreds of tobacco fall as I take a cigarette
from the pack. I pretend to light it, smoke it in front of the mirror
and wipe away the shreds with my hand in an experienced gesture. I
think about the bloke with the tiger jacket who sat on the lawn with
you and the others in a ring. He had a car. Everyone arrived in cars
and on mopeds, the whole street outside our house was crowded. I try
to smoke like that, watching sidelong and up, holding in my cheeks,
making quick motions with my lips, puffing out imaginary smoke
rings that slowly dissolve into the air.
There’s makeup in the drawer as well among earrings, necklaces
stuck together, hair pins, and candy wrappers. Round little containers
with yellow lids, brand new. In the containers are turquoise, light
blue and green shiny eye shadow that is like a crème. I’ve read many
tips on how to make my eyes look bigger. Magic can be done with
eyeshadow, my looks can change a lot in just a few simple steps. There
are tubes of self-tanner that pretty easily can spill out. I try rubbing a
circle of it on the back of my hand to get a suntanned sensation.
There is a spray deodorant, but that would smell up the whole
room if I press down the trigger, but I’m close to doing it anyway.
And then there are small perfume bottles with various flowers on the
label. I lightly press the bottle against my wrist and out comes just a
single drop.
Here are magazines, curling iron, lip gloss, tampons, a handbag
with fringes, necklaces.
Once there was money stuffed behind the radiator in in your
room, several different bills, hundreds, tens, fivers and yellow fifties
in a wad.
Here:here
Now I have nailed down the splices with tacks and sealed with
spackling paste. White lines run across the room. I think it looks
good, makes me think of sports. The walls are white. All white,
except the one facing the stairwell. There the paint perhaps ran
out, because along the floor the colour underneath is still there.
When I look at it quickly it looks just like a shadow. It looks
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ser ut som skuggan av ett bord med siluetter av burkar, lådor,
pennor och verktyg.
Ser du vad tydligt, ser du vad lite det är som behövs?

like the shadow of a table with silhouettes of cans, boxes, pens
and tools.
Do you see how clearly it can be seen, how little it takes?

Titta nu är det borta.

Look, now it’s gone.
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Space
We use our eyes for seeing. Our field of vision reveals a limited space, something vaguely circular, which ends very quickly
to left and right, and doesn´t extend very far up or down. If we
squint, we can manage to see the end of our nose; if we raise
our eyes, we can see theres an up, if we lower them we can
see theres a down.
If we turn our head in one direction, then in another, we don´t
even manage to see completely everything there is around us;
we havet o twist our bodies round to see properly what was
behind us.

”Rymden
/---/ Vi använder oss av våra ögon för att se. Vårt synfält
uppenbarar en avgränsad rymd: någonting nästintill runt, som
slutar tvärt till höger och till vänster, och som inte sträcker sig
särskilt långt ner eller högt upp. Om vi skelar lyckas vi se vår
egen nästipp; om vi lyfter blicken ser vi att det finns ett upp,
om vi sänker blicken ser vi att det finns ett ned; om vi vrider
huvudet, åt ena hållet, därefter åt det andra, lyckas vi ändå
inte helt se allt som finns runtomkring oss; vi måste vrida på
hela kroppen för att verkligen se vad som finns bakom oss.

Cecilia Nygren

Cecilia Nygren

Från Krokhöjden till Ratek

From Krokhöjden to Ratek

Jag sitter på golvet i sovrummet och försöker följa avslappningsövningarna som den inspelade rösten läser upp. Rummet
ligger så till att det knappa vinterljuset har svårt att leta sig in.
Jag har benen i kors och blundar, andas genom näsan och riktar
blicken genom ögonlocken mot en punkt långt borta. Slappnar
av, mjuknar, tappar bort mig och instruktionerna, och följer i
slow motion med den riktade blicken genom sovrumsdörren,
rakt genom hallen, in i badrummet och ut ur dess frostade fönster. Vidare i konstant fart över den snötäckta gatan, in i Karins
likadana badrumsfönster, genom hennes hus, som förutom att
det är spegelvänt och renoverat ser ut som mitt och Stefans och
cirka 260 andra kedjehus här i Krokhöjden. Passerar en likadan
hall och rummet som motsvarar vårt sovrum, ut på baksidan där
Karins trädgårdsslänt ligger frusen, mjuk och vit. Mellan träden i skogsridån, över vägen och ner bland husen i det område
som Ulf Lundell en gång kallade Orminges Kuba. Flyter i lätt
nedförslut mellan de många Tågvagnarna, lamellhusen i betong
med rundade tak. Det enda som skiljer husen åt är färgen på
fönsterfodren. Passerar klustret med de roströda fodren, sedan
de orangea och längre bort de bleknat gula. Betongen är skrovlig. Man kan känna hur de som byggde husen göt fasaden med
insidan nedåt i formen, den släta ytan blev innervägg som kunde
tapetseras, den raspiga blev fasad. Jag ser inget som säger att
det är 2016, snön har täckt de tidstypiska detaljerna och kylan
gör att människorna med sina funktionsplagg och i snitt 10
kilo tyngre kroppar, stannat inne. Det skulle kunna vara tidigt
sjuttiotal. På höjderna ligger Sockerbitarna, punkthusen i tre våningar. Grå klossar i samma betong och brutala form, men med
platta tak. Första gången jag såg liknande hus var i Kiruna som
barn, från bilfönstret när vi passerade Snusdosan, Spottkoppen
och Berlinmuren på väg till Astrid som bodde vid Polishuset. På
Berlinmuren hängde balkonger i betong som skulle se ut som
gruvhissar, balkonger så trånga att de knappast gick att gå ut
på. Däruppe i höghuset Snusdosan hade mamma bott som ung.
Hennes batikklänningar från den tiden finns kvar på vinden
i Skurträsk och i ladugården ovanför dynghövda står hennes
gamla säng bestående av en spånskiva och ben av fyra bruna
geneverkrus.
Mamma flyttade till Kiruna på sextiotalet och fick jobb som
lågstadielärare först inne i stan och sedan i Abisko. Hon träffade
Nikolaus som hon gifte sig med och vars landskapsmålningar
jag tittat på så länge jag kan minnas. I en av målningarna tror
jag att han försvann. Han gick bort efter sju år och mamma var
plötsligt ensam med ett 30-tal oljemålningar, en torvkåta och
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Sitting on my bedroom floor I try to follow the relaxation
techniques read by the recorded voice. The room’s position is one
where the sparse winter light has a hard time finding its way in.
My legs crossed and my eyes closed, I breathe through my nose
and point my gaze through my eyelids towards a point in the
distance. Relaxing, softening, losing myself and the instructions,
I follow in slow motion my pointed gaze through the bedroom
door, straight through the hallway, into the bathroom and out
through its frosted window. Further on in a constant speed over
the snow-covered street, in through Karin’s identical bathroom
window, through her house, which – except for having been
renovated and its layout mirroring ours – looks the same as mine
and Stefan’s and about 260 other semidetached houses here in
Krokhöjden. Through an identical hallway and the room which
corresponds to our bedroom, out in the back yard where Karin’s
garden slope lies frozen, soft and white. Between the trees of the
treeline, over the road and down among the houses of the area
Ulf Lundell once called the Cuba of Orminge. Floating lightly
downwards between the many “Train wagons”, the concrete
houses with their rounded roofs. The only thing separating one
from the other is the colour of the window panes. Passing the
cluster with the rust red panes, then the orange and further away
the faded yellows. The concrete is rough. You can feel how the
builders cast the blocks with the inside down in the mould, the
smooth surface became the inner wall, ready to be wallpapered,
and the rough became the outside. I see nothing that tells me it’s
2016, the snow has covered all the details typical for our time
and the cold makes the people stay indoors, their bodies 10 kilos
heavier, dressed in functional clothing. This could be the early
‘70s. On the heights lie the “Sugar cubes”, the three-story tower
blocks. Grey blocks of the same concrete and brutal form, but
with flat roofs. The first time I saw houses like that was as a kid
in Kiruna, looking through the car windows as we passed “The
Snuff Box”, “The Spittoon” and “The Berlin Wall” on our way to
Astrid who lived by the police house. On The Berlin Wall, concrete balconies hang, made to look like mineshaft lifts, so narrow
you could hardly walk out onto them. Up there in the tower
“The Snuff Box” my mom had lived when she was young. Her
tie-dyed dresses from that time are still in the attic in Skurträsk
and in the barn above the dung pit is her old bed, made from a
piece of particle board and four brown Dutch-gin jugs.
Mom moved to Kiruna in the ’60s and got a job as an elementary-school teacher, first in the town centre, later in Abisko. She
met Nikolaus who she married and whose landscape paintings
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Nikolaus renar.
Den sommaren åker hon bort från Kiruna, hon åker till sin
syster Olly i Kalifornien. I mina tankar har varje bild som jag
försöker föreställa mig från denna tid samma färger som ett 40
år gammalt foto, de varma gulnade bleknade färgerna förstärker värmen runt San Francisco, det smakar valnötter som Olly
senare skickade i stora påsar till Skurträsk. Hon skickade också
National Geographic hem till oss, troligtvis som ett försök att
vidga världen för sin systers man och tre barn i Västerbottens
inland, men detta var långt senare. Den sommaren i Kalifornien
samlar mamma sitt hår i en mörk fläta som räcker långt ner på
ryggen. Hon åker med i Olly och Eds bil genom ett amerikanskt
sjuttiotal där viljan att rädda världen sakta börjat falna och
förbytts till ett New Age-inspirerat Carpe Diem. De stannar
en vecka på Carmel Valley Tennis Ranch. Årstiden är varm och
torr, det kaliforniska landskapet med sina kullar är inrutat i private properties som hejdar varje försök att ströva fritt. Hon kisar
mot en hetare sol. På hösten börjar skolterminen i Kiruna igen,
björkarna blir röda, orangea och gula, i Chile störtas Allende
och Pinochet tar över, samtidigt som man slaktar sarvarna och
skiljer renarna. Mamma undervisar och lever, vardagen verkar
inte lämna lika många minnen. Månljus på snön.
Kåtan hade byggts alldeles vid jokken, av torv från andra sidan
vattendraget och virke från området nära Haukijärvi. Bruset från
det strömma vattnet letar sig in i byggnaden som ett konstant
sorl. Mamma hade snickrat ihop skåpen till kåtan i en slöjdsal
inne i Kiruna, senare tar hon dit ett bord, en bänk och stolar
som hon kapat benen på för att passa byggnaden och kroppen
bättre. Efter några år flyttar mamma till Umeå. Renarna och
många av tavlorna hamnar hos Nikolaus släktingar, torvkåtan i
Ratekjokk behåller hon.
Jag ligger på golvet i sovrummet och halvsover. I en kopp intill
mig ligger valnötter som Stefan knäckt, två nöthalvor är intakta,
två hjärnor. Jag kan framkalla ljudet av jokken i mitt huvud, bruset som hörs även när isen ligger, hur det rinner genom kroppen.
Jag tänker på barnet i min mage som kan uppfatta mörker och
ljus genom min hud, likt ljusstrimmor i kåtans väggar som nävret släpper igenom där torven gått isär.

Cecilia Nygren

I’ve been looking at for as far as I can remember. In one of the
paintings I believe he disappeared. He passed away after seven
years and mom was suddenly alone with thirty-some oil paintings, a peat-moss hut and Nikolaus’s reindeer.
That summer she leaves Kiruna, she goes to her sister Olly in
California. In my mind every image I try to imagine from those
days have the colours of a photo 40 years old, the warm yellowing faded colours amplify the heat around San Francisco, a taste
of walnuts of which Olly would later send home large bags to
Skurträsk. She also sent copies of National Geographic magazine home to us, probably in an effort to widen the world of her
sister’s husband and three children in the inlands of Västerbotten,
but that was much later. That summer in California mom puts
her hair in a dark braid reaching far down her back. She rides
along in Olly and Ed’s car through an American ‘70s where the
wish to save the world has slowly started to fade and is changing
into a new-agey Carpe Diem. They stay a week at the Carmel
Valley Tennis Ranch. The season is warm and arid, the Californian landscape with its hills are squares of private properties,
putting every intention to roam freely to rest. Squinting, she
faces a hotter sun. In the autumn the school year begins again
in Kiruna, the birch trees turn red, orange and yellow, in Chile
Allende is overthrown and Pinochet takes over, at the same time
as young male reindeers are going to slaughter and the reindeer
are rounded up. Mom teaches, lives; the everyday life seemingly
leaving fewer memories behind. Moonlight on snow.
The hut had been built right at the creek, with peat moss
from the other side of the water and wood from the area near
Haukijärvi. The murmur from the streaming water finds its way
into the building as a constant hum. Mom had built the hut’s
cupboards in a wood shop in Kiruna, later she brings a table, a
bench and chairs the legs of which she’s cut off to better suit the
building and her body. After a few years mom moves to Umeå.
The reindeer and many of the paintings wind up with Nikolaus’s
relatives, the hut in Ratekjokk she keeps.
I lie half sleeping on the bedroom floor. In a cup next to me are
walnuts that Stefan has cracked open, two nut halves are intact,
two brains. I can conjure the sounds of the creek, the murmur
it makes even when the ice covers it, how it runs through the
body. I think of the baby in my belly who can make out darkness
and light through my skin, like rays of light in the hut walls the
birch bark lets through where the peat moss has parted.
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I read recently that a letter had been posted in England
whose only address was a latitude and longitude.
The sender, obviously, was, if not a geographer, then at least
a surveyor or mapmaker, and it´s true that the addressee lived
on his own in a house sufficiently isolated to be identifiable.
The fact remains that the letter arrived.
Space seems to be either tame or more inoffensive than time;
we´re forever meeting people who have watches, very seldom
people who have compasses. We always need to know what
time it is (who still knows how to deduce it from the position
of the sun?) but we never ask ourselves where we are. We
think we know: we are at home, at our office, in the Métro, in
the street.

”Mått
/---/ Jag läste nyligen att ett brev hade postats i England, med
en breddgrad och en längdgrad som enda adress. Avsändaren var, uppenbarligen, om inte geograf så åtminstone lantmätare eller kartritare, och adressen bodde, förvisso, ensam
i ett tillräckligt isolerat hus för att det skulle vara möjligt att
lokalisera. Hur som helst kom brevet fram. /---/
Rummet tycks vara antingen tamare eller oförargligare än tiden: man ser överallt människor med armbandsur, och väldigt
sällan någon med kompass. Man behöver hela tiden veta vad
klockan är (och vem kan i dag utläsa det ur solens position?)
men man frågar sig aldrig var man är. Man tror sig veta det:
man är hemma, man är på kontoret, man är i tunnelbanan,
man är på gatan.”

Mohamed Camara
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Rymden

Space

Allt är rymd; hörn, vinklar, positioner, konturer och tiden. Med
tiden skapas bosättningar, hus och hem. De byggs upp och förstörs. Fotograferna och konstnärerna försöker fånga skuggorna
av stora minnen från små platser och göra dem odödliga. Det är
en galen utmaning som är förlorad på förhand. Det är ett slags
försök att föreviga och bevara det som passerat i rummet, tiden
och livet, men i stället blir det motsatsen. Man begränsar tiden
och rummet.

Everything is space: corners, angles, positions, contours and
time. With time, settlements are created, houses and homes.
They are built up and destroyed. Photographers and artists try
to capture the shadows of memories of great events from small
places and immortalize them. It’s a mad challenge, doomed from
the start. It is a kind of attempt to perpetuate and preserve what
has passed through the room, time, life, but instead it becomes
the opposite. You limit time and space.

För att försöka förgöra vissa minnen (bevarade genom fotografier) har jag lagt dem i små plastpåsar med vatten. Där har de
sedan legat i 72 timmar innan de luckrats upp och försvunnit.
Frustrationen över dessa minnen, och viljan att förgöra dem, var
det som blev utgångspunkten för en serie fotografier.

Trying to destroy certain memories (kept through photographs)
I have put them in small plastic bags of water. They laid there
for 72 hours before they were disintegrated and disappeared. The
frustration over these memories, and the will to destroy them,
was what came to be the starting point for a series of photographs.

Platsen och rummet där jag befinner mig är början för allting.
Jag både undersöker det och fyller det med saker och händelser. Det har blivit en sorts besatthet. Medvetet eller inte vill jag
antingen ockupera eller utrymma det, eller när jag tänker efter,
dela det. Mina fotografiska arbeten ”Chambres maliennes” och
”Certains matins” är ett resultat av det. Där finns mitt sammanhang, min rymd. Den första serien blev början till den andra. De
utgår från mig själv, mitt hem och min omgivning och vad som
utspelar sig där på morgonen.
Att återvända i tiden, till 1970-talet, är att på nytt ockupera
tiden och rummet. Jag läser Perec och förstår något väsentligt
om mig själv. Jag inser hur besatt jag är av rumslighet och hur
rummet påverkar mig, hur jag finns och markerar min närvaro
där. Perec beskriver rymden på ett sätt som är självklart för mig.
Han får mig att förstå hur rumslig närvaro är något som jag
ägnar nästan all min tid åt. Att återvända i tiden är också sätt att
belägra historien, att göra mig närvarande i tiden som har varit.
Jag förflyttar mig tillbaka tidsmässigt och utforskar händelser
som varit betydelsefulla för mig och för mina landsmän. En
sådan händelse var bland annat när Malis landslag i fotboll kom
på andra plats i Afrikanska mästerskapen. Det var en viktig
händelse. Att spela fotboll är min passion, liksom kläderna och
allt som tillhör. Jag ville alltid göra mitt bästa, få laget att vinna
och komma någon vart. Att spela fotboll är att ge sig hän, att
avreagera sig och att vara i en ständig rörelse. Men i Mali är det
svårt, drömmarna försvinner, krossas. Så är det för de allra flesta.
Så var det förr och så är det nu också. Att spela fotboll är verkligen att röra sig inom en rymd, det görs på samma sätt då som
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The place and the room where I am is the beginning of
everything. I both investigate it and fill it with things and
events. It has become a kind of obsession. Consciously or not, I
want to either occupy or clear it, or, come to think of it, share it.
My photographic works “Chambres maliennes” and “Certains
matins” is a result of that. There my context is, my space. The
first series became the beginning of the second. They spring
from myself, my home and my surroundings and what transpires
there in the morning.
To go back in time, to the ‘70s, is occupy time and the space
anew. I read Perec and realise how obsessed I am with spatiality
and how the space affects me, the way I am there and mark my
presence there. Perec describes space in a way that is obvious to
me. He makes me understand how spatial presence is something
to which I devote almost all my time. Going back in time is also
a way to siege history, to make myself present in the time that
has been.
I move back in time and explore events that have been meaningful to my countrymen and me. One such event was when
Mali’s national football team came second in the Africa Cup
of Nations. It was an important event. Playing football is my
passion, as are the kits and everything that goes with it. I always
wanted to do my best, make the team win and go somewhere.
Playing football was to let loose, to blow off steam and to be in
constant movement. But in Mali it’s hard, the dreams disappear,
are crushed. That’s what it’s like for nearly everybody. It’s how it
was before and how it still is. To play football really is to move
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nu, men kläderna liksom platserna, förändras.
Mali har aldrig kvalificerat sig till fotbolls-VM. Vi var alltså
nära men nådde inte ända fram. Länge var det i princip inga
afrikanska lag som kvalificerade sig till VM. Afrika fanns inte
representerat som länder, vår närvaro var bara synlig såsom
kolonier. Med undantag från Zaire (nuvarande Demokratiska
republiken Kongo) var det bara nordafrikanska länder som tog
sig till VM under 70- och 80-talen. Därefter har en del västafrikanska länder, som Nigeria, Kamerun, Senegal och Ghana samt
Sydafrika lyckats, men för de flesta länder förblir fotbolls-VM
en ouppnåelig dröm.
Jag älskar att ha på mig mina fotbollskläder, det är som en sol.
Också bollen brukade jag alltid ha med mig då jag spelade, även
på kvällarna, tillsammans med min kamera. Efter att jag hade
spelat var jag trött men kände mig mycket kreativ. Jag och min
kompis brukade vara tillsammans efter matchen. Han somnade
ofta och sov djupt. Då ville jag vara i hans huvud och se vad han
drömde om. Då tog jag fram kameran och tog många bilder av
honom, som ett sätt att fånga hans drömmar.

Inför fotbolls-VM i Västtyskland 1974 hyllade Malis postverk
världens fotbollsspelare med en serie frimärken. De påminner
om det emblem som gjordes för fotbolls-VM i Västtyskland,
som var grönt och vitt, färgen och teckningen var enkel men
tydlig. Det föreställde en fotboll i rörelse med texten VM 74
under. I Malis frimärke finns fler färger och ännu mer rörelse.
Det ser annorlunda ut. Jag ser det som dröm om att tillhöra
något vi hittills inte varit en del av. Det är drömmen om Europa. Tydligast syns det i ett frimärke som föreställer en målvakt
som räddar bollen från att hamna i mål, en rörelse som ser ut att
fångas i rutnätet. Bollen i loggan har delats i två halvor. Rörelsen
har blivit ett rutnät, det ser ut som längd- och breddgrader över
en kluven jordglob. Drömmen om rörelse och Europa blev som
ett budskap som följde med varje brev som frankerades med detta frimärke, som en liten fotbollsplan i miniatyr.
I Bamako finns det små ytor överallt där människor spelar
fotboll. För en utomstående är det kanske märkligt att vi spelar
fotboll på vilka utrymmen som helst, men hos oss är det nor66

within a space, it’s done the same way now as it was then, but
the kits as well as the places change.
Mali has never qualified for the World Cup. We were close but
didn’t make it all the way there. For a long time, basically no
African teams qualified for the World Cup. Africa wasn’t represented as countries, only as colonies our presence was visible.
With the exception of Zaire (today’s Democratic Republic of
the Congo), only North African countries made it to the World
Cup in the ’70s and ’80s. After that, some West African countries such as Nigeria, Cameroon, Senegal and Ghana, and South
Africa have made it, but for most countries, the World Cup
remains an impossible dream.
I love to wear my football kit, it’s like a sun. I also used to always
carry with me my ball when I played, even at night, together
with my camera. After I had played I was tired but felt very creative. My friend and I used to hang out after the game. He often
fell asleep and slept deeply. Then I wanted to be inside his head
and see what he was dreaming of. Then I took out my camera
and shot many pictures of him, as a way of capturing his dreams.

Before the 1974 World Cup in West Germany, Mali’s postal
service issued a series of stamps as a celebration of the football
players of the world. They are reminiscent of the West German
World Cup logo, which was in green and white, with a simple
but clear drawing. It was of a football in motion, with the text
WM74 underneath. In the Mali stamp, there are more colours
and even more motion. It looks different. I see it as a dream of
belonging to something we have so far yet not been part of. It’s
the dream of Europe. It can be seen most clearly in a stamp
showing a goalkeeper stopping the ball from going in the net; a
motion that looks like it’s captured in a grid. The ball of the logo
has been cut in halves. The motion has become the grid; it looks
like longitudes over a split globe. The dream of movement and
Europe became like a message that accompanied every letter
with this stamp, like a miniature football field.
Mohamed Camara

malt. Där är vi tillsammans, vi delar något gemensamt. Jag älskar
att röra mig på planen, att vara kreativ, aggressiv, provokativ. På
samma sätt förflyttar jag mig runt i staden, med min kamera. Jag
tar med mig allt som finns omkring mig, såsom mina drömmar,
mina vänner, fotografier. Ibland gör jag mitt bästa, men ibland
också mitt sämsta. Solen, ljuset, skuggorna, fotbollen, planen,
vännerna, gatorna, staden, drömmarna… allt genomströmmar
mitt liv, jag finns i allt samtidigt.

Mohamed Camara

Everywhere in Bamako, there are small spaces where people
play football. To an outsider it might seem strange that we play
football at any space, but for us it is normal. There we are together, sharing a common thing. I love moving around the pitch,
to be creative, aggressive, provocative. In the same fashion I
move around the city, with my camera. I bring everything that’s
around me, like my dreams, my friends, photographs. Sometimes
I do my best, but sometimes also my worst. The sun, the light,
the shadows, the football, the pitch, the friends, the city, the
dreams… everything streams through my life I am in everything
at the same time.
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The Page
The space of a sheet of paper (regulation international size
as used in Government departments, on sale at all stationers)
measures 623,7 sq. cm: You havet o write a little over sixteen
pages to take up one square metre. Assuming the average
format of a book to be 21 by 29.7 cm, you could, if you were
to pull apart all the printed books kept in the Bibliothèque
Nationale and spread the pages carefully out one beside the
other, cover the whole, either of the island of St Helena or of
Lake Trasimeno.
You could also work out the numbers of hectares of forest
that have had to be felled in order to produce the paper
needed to print the works of Alexandre Dumas (père), who,
it will be remembered, had a tower built each stone of which
had the title of one of his books engraved on it.

”Sidan
/---/ Utrymmet på ett pappersark (internationell standard, i
bruk inom administrationen, till salu i varje pappershandel)
mäter 623,7 cm2. Man behöver skriva lite mer än sexton sidor
för att fylla en kvadratmeter. Om man antar att en genomsnittlig bok är av formatet 21 x 29,7 cm, skulle man, om man
sprättade isär alla tryckta verk i förvar på nationalbiblioteket
och omsorgsfullt bredde ut sidorna bredvid varandra, helt
kunna täcka antingen Sankta Helena eller Trasimenosjön.
Man skulle även kunna räkna ut hur många hektar skog som
behövde fällas för att producera det papper som gick åt till att
trycka Alexandre Dumas (D.Ä) samlade verk, och låt oss då
inte glömma att han lät bygga ett torn där varje sten bar en
inskription med titeln på en av hans böcker.
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Ön

The Island

Platsen var inte helt ny för mig, jag hade varit här tidigare, men
aldrig haft en vardag här. Vi ville prova. Hur kan man annars
få veta en plats innebörd? Jag kände mig som ett nyplanterat träd
vars rötter låg på ytan, ett träd som skulle falla av minsta vindpust.
Gänglig och försvinnande liten, men det var här det skulle stå. Jag
såg mig behöva tid till egna berättelser och platsen och naturen skulle
ingå i dem. Genom årstiderna slog jag mig fram, liksom på en spelplan till Bondespelet, där sommaren är grön, hösten röd och vintern
blå. Jag fann mening med att räfsa höstlöv och gräva ner dem för
att få ny och bättre jord, kultivera något som skulle förändras och bli
mitt. Jag förflyttade mig runt tillsammans med tiden och märkte att
min kända sfär långsamt expanderade.
Jag går runt ön. Omkring mig finns sjön, fjällen och en öppen
himmel i samklang. Under månader kunde jag varken se eller
höra landskapet. Min puls var länge i takt med den i staden,
alltför snabb och forcerad. Rytmen i blodådrorna var helt osynkroniserad med allt som fanns utanför mig. Naturen erbjuder
ett annat tempo och tonfall. En annan melodi, där tystnaden,
luften och väderleken ingår. Jag börjar så smått hitta takten i
min bröstkorg, i min andning. Drar av nattens frost från grenar
för att höra nya ljud.
Jag går runt ön. Genom och förbi skog, uddar och över några
enstaka tomter där jag aldrig tidigare har varit. Jag vet inte hur
långt, men det tar mig dryga fyra timmar att gå runt. Ön liknar
ett ovalformat rum. Jordytan är greppbar. Jag erinrar mig promenader runt en sjö, vilka jag i detta ögonblick uppfattar som något
annat eftersom min terräng på ön är begränsad. Framför mig ser
jag ö och sjö gestalta sig i varandras motsatta form. Marken tar
slut där vatten tar över. Följer längs med kanten i en upprepande trampning. Stegen börjar någonstans och slutar sedan upp
på samma plats. Vandrar medurs och har vattnet i min vänstra
hand. Rörelsen smälter in i rytm, upprepar min position. Här.
Här. Här. Ser min förflyttning från fjärran. Rakt ovanifrån, likt
en gammal upplyst jordglob, världen, verkligheten. Där i den
stora blå asymmetriska sjön, som nu är svart och kall, ligger den
lilla gröna pricken, ön. Den har nu ett höstbrunt landskap med
naken skog och skördade åkrar. Där går jag. Jag upplever mer
konkret var på jorden jag befinner mig här om jag jämför med
när jag bodde i staden. Då var jag någonstans i en stor röd fläck.
Tidigare tänkte jag inte ens i de banorna. Kanske för att jag såg
gatlyktorna, inte stjärnorna.
I trappan mellan första och andra våningen hänger ett flyg76

The place wasn’t all new to me, I had been here before, but had never
had an everyday life here. We wanted to try. How else can one know
the meaning of a place? I felt like a newly planted tree, whose roots
lay on the surface, a tree that would be felled by the tiniest gust of
wind. Gangly and vanishingly small, but this is where it would
stand. I saw myself needing time for my own stories, and the place
and nature would be part of them. Through the seasons I pushed
forward, like on the board of The Farming Game, where summer
is green, autumn is red and winter is blue. I found meaning in the
raking of fallen leaves, in burying them so as to have new, better
soil, and cultivating something that would change and become mine.
I moved around together with time and found my known sphere
slowly expanding.
I walk around the island. Around me there’s the lake, the mountains and an open sky in harmony. For months I could neither
see nor hear the landscape. For a long time, my pulse kept
beating to the beat of the city, too fast and forced. The rhythm
in my veins was totally out of sync with everything outside of
me. Nature offers another tempo and tone. Another melody, of
which the silence, the air and the weather are all parts. I slowly
begin to find the beat in my chest, in my breathing. Pulling the
night’s frost from tree branches to hear new sounds.
I walk around the island. Through woods, past woods, past
promontories and over a few lots where I’ve never been before.
I don’t know how far, but the walk takes me a little over four
hours. The island looks like an oval room. The earth’s surface is
tangible. I recall walks around a lake which I in this moment see
as something else because my terrain on the island is limited.
Before me, I see island and lake appear in each other’s opposite
shape. Ground ending where water begins. I follow along the
edge in a repeated stomp. The steps begin somewhere and they
ends in the same place. I walk clockwise and have the water on
my left-hand side. The movement melts into a rhythm, repeating
my position. Here. Here. Here. I see my reflection from afar.
From straight above, like an old illuminated globe, the world,
reality. There in the big blue asymmetrical lake, now black and
cold, lies the small green dot, the island. Now its landscape is
autumn brown with naked woods and harvested fields. There
I walk. Here I have a more concrete sense of where on Earth I
am, when I compare it to when I lived in the city. Then I was
somewhere in a big red dot. Earlier I never even thought along
those lines. Maybe because I saw the street lights, not the stars.
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fotografi över ön. Jag får berättat för mig att bilden är tagen
på 70-talet. Fotografiet har gulnat, en sepiaton har framträtt
och glaset är borta. Fotografiet försvinner in i den gulockra
pärlsponten som om den ersatte väggen bakom. När jag tittar
närmare på bilden för att lokalisera hur jag har rört mig runt ön
ser jag huset som jag befinner mig i. Platsen ser helt annorlunda
ut. På norra sidan omges huset av en dunge med stora träd, likt
en båge av skog. Jag går ut och tittar. Kvar finns gissningsvis en
och annan kraftig björk längs med vägen. De andra är fällda,
borttagna. Två bilder växlar om vartannat på min näthinna. Mellan dem är det omkring fyrtio år. Då och nu. Träden har en stor
betydelse för en tomt, en trakt.

En ensam herde ägnar sitt liv åt att systematiskt plantera hundratusentals träd på Provences högslätter i Jean Gionos roman
”Mannen som planterade träd”. Hans enträgna arbete får den
utdöende trakten att leva upp igen, gröna skogar bildas och
uttorkade vattendrag börjar porla. Folk flyttar in i de övergivna
byarna. Historien är inte sann men hörsägen lockar människor
dit för att se hans mästerverk, träden. Trädens storlek är en
tidsmarkering och dess placering ett landmärke. Träden växer
nu i denna stund. Hela tiden. Långsamt, så långsamt att varken
öga eller kropp kan uppfatta. Det pågår. Precis som håret växer
på mitt huvud varje sekund märker jag det först när min frisyr
tappat formen. Jag behöver sluta titta för att märka. Lämna och
låta platsen vara under många år för att sedan återvända och
med en klar minnesbild av trädens storlek när jag reste möta
det som växt. Jag önskar att jag kunde se hur en tunn och tät
årsring lägger sig utanför en annan. Omöjligheten däri förtrollar
mig. Varje vår vill jag kunna lägga örat emot ett träd och lyssna
till när en kraftig kvist övergår till dimensionen av en gren, när
barken på stammen tänjs för att ge plats åt ny splintved. Jag har
under många år försökt hitta det växande ljudet i andra ljud, en
konstruktion av hur det kan tänkas låta om jag komprimerar
flera års ljudupptagning av trädets tillväxt till några minuter. Jag
hör två ljud som tillsammans skildrar trädens expanderande läte:
när en torr och hård lerklump suger åt sig vatten och när spänningar i sjöisen får den att sjunga.
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In the stairwell between the first floor and the second hangs
an aerial photograph over the island. I am told the picture was
taken in the ‘70s. The photo has turned yellow, a tone of sepia
has appeared and the frame has lost its glass. The photograph
disappears into the ochre wood panel as if it replaced the wall
behind it. As I look more closely at the picture to localise how I
have moved around the island, I see the house I am in. The place
looks totally different. To the north the house is surrounded
by a grove of large trees, like a forest arch. I go outside to look.
Possibly just one or two massive birch trees alongside the road
remain. The others are felled, removed. Two images interchange
in my mind’s eye. In-between are about forty years. Then and
now. The trees have a big impact on a plot, on an area.

A lone shepherd spends his life systematically planting hundreds
of thousands of trees in the plateaus of Provence in Jean Giono’s
novel ”The Man Who Planted Trees”. His pressing work makes
the dying area live up again, green forests are created, and driedup streams begin to babble. People move into the abandoned
villages. The story is not true, but rumour entices people to go
there to see his masterpiece, the trees. Their size is a timestamp
and their placement a landmark. Trees are growing in this very
moment. All the time. Slowly, so slowly that neither eye nor
body can take it in. It goes on. Just as when the hair on my head
grows every second, I notice it only when my hair has lost its
shape. I have to stop looking in order to notice. To leave and
let the place be for many years to then return and with a clear
memory of the size of the trees when I left in my mind meet
what has grown. I wish I could see one thin and dense annual
growth ring be added to the one before. The impossibility of
this enthrals me. Every spring I want to be able to put my ear
against a tree and listen to a thick twig transforming, taking on
the dimensions of a branch, to hear the bark of the trunk stretch
to accommodate new sapwood. For many years I have tried
to find the growing sound in other sounds, a construction of
what it might sound like if I were to compress recorded sounds
of several years of tree growth into a few minutes. I hear two
sounds that together describe the expanding sound of the trees:
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Jag går runt ön. Observant på mina steg jämför jag min hastighet med den i naturen. Strävar efter långsamhet i varje rörelse i
ett försök att efterlikna min omgivning. Jag vill minnas vad jag
ser. Ta bilder med kroppen, inte med kameran. Här finns inte
många trädarter, jag är upptagen av att leta. Det växer en björk
precis här. Det växer tall, gran och björk överallt. Den ena granen är tät och perfekt julgranslik, den andra anspråkslöst klen
men vacker. Det torra fjolårsgräsets rufsiga oordning står åt alla
håll likt ett oborstat hår. Lägger mig ned på en bit färglös natur,
den möter min egen, och jag tittar rakt upp och möter objektivet
från 70-talet. Det ser tillbaka på mig just därifrån jag föreställer
mig att flygfotografiet var taget. Jag blir fylld av sträckan däremellan. Den rymmer ett tidsperspektiv i djupled. Här i ögonblicket och allt sedan dess. Det är något märkbart i situationen.
Allt är stilla, tiden likaså. Vårt nu är under en kort stund ett då.
Helst vill jag inte röra mig men frusen måste jag bryta upp och
gå vidare. Intill skogen följer jag stigen. Den ligger nära vattnet.
Nu är stränderna djupa och jag kan emellanåt gå långa sträckor där det annars är sjö. Upptäcker en al som växer längs med

when a dry and hard lump of clay sucks up water, and when
tensions in the ice on a lake make the ice sing.

vattenbrynet. Kottarna hänger i de lövfattiga grenarna. Allt jag
ser blir på en och samma gång en koncentrerad och plan fond.
Under några sekunder upplever jag att jag fanns med på flygfotot i trappan.

a then. I don’t want to move but I’m cold and have to get going
again. Along the woods I follow the path. It runs close to the
water. Now the coaches run deep, and at times I can walk for
long stretches where there’s normally water. I discover an alder
tree growing at the water line. The cones hang from branches with very little leaves. Everything I see turns at once into a
concentrated and flat background. For a few seconds I feel like I
was in the picture of the aerial photo in the stairwell.

Jag går runt ön. Kylan har under en längre tid stängt dörren för
mina promenader. Nederbörd av iskristaller har fallit. Lätt och
flygande flyktig snö. Som lägst har temperatur varit -27 grader.
Sjövattnet är nu lågt. Isen har lagt sig som ett lock på vattenytan
och förstorat ön till ett oändligt område. Snön döljer skiljelinjen mellan land och sjö. Min tidigare stig har utvecklats till en
bred evighetsväg. Strukturen på snön är vid -10 grader påtagligt
tyngre och mer formbar. När jag går knarrar det i varje steg, en
fysisk vibration sprider sig genom benen och ut i kroppen. Jag
hör ljudet inom mig inte utifrån. Tänker på potatismjöl. Stärkelse är ett kolhydrat som växter lagrar som reservnäring, tanken
ger mig kraft och när jag blundar blir intonationen starkare. Jag
går femtio meter utanför trädgränsen. Det är den enda gräns
som ger tecken på land. Går i sjö och observerar ön utifrån. När
jag stannar till hör jag absolut ingenting. Jag känner mig tätt
omsluten på öppna vidder. Som om hela atmosfären vadderar.
Det är isolerande tyst. Aldrig har jag upplevt liknande tystnad.
Under vintern är naturen i dvala. En period av kraftsamling och
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I walk around the island. Observing my steps I compare my
speed with that of nature. Striving for slowness in every movement in an attempt to mimic my surroundings. I want to
remember what I see. To snap pictures with my body, not my
camera. There are not many species of trees here, I am busy
looking. Right here there’s a birch tree. Pines, firs and birch trees
are everywhere. One fir tree is dense and perfectly like a Christmas tree, the other is humble and weak but beautiful. The mess
of dry grass from last year goes in every direction like unkempt
hair. I lie down on patch of colourless nature, it meets my
own nature, and I look straight up and meet the camera from
the ’70s. It looks back at me from the very place from where
I imagine the aerial photograph was taken. I am filled by the
distance in-between. It holds a vertical time perspective. Here in
the moment everything thereafter. There is something noticeable
in the situation. All is still, time as well. Our now is very briefly

I walk around the island. For a long time, the cold has shut
down my walks. Ice-crystal precipitation has fallen. Light and
flighty snow flying. At its lowest the temperature was minus
27 degrees. The water of the lake is now low. The ice lies like
a lid on the water, enlarging the island to an infinite area. The
snow hides the line between land and lake. What used to be my
path has developed into a wide and eternal road. The structure
of the snow at minus 10 degrees is palpably heavier and more
malleable. When I walk, my every step crunches, a physical
vibration spreading through my legs and further out into my
body. I hear the sound within me, not from without. I think of
potato flour. Stacy is a carbohydrate stored by plants as backup
nourishment, the thought gives me power and when I close my
eyes the intonation grows stronger. I walk 50 metres above the
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återhämtning. Det är inte då det levande rör sig som mest. Men
det finns en aktivitet i det materiella. Vattnet expanderar när det
går från rörligt, böljande till solid, stark och stenhård is. Träet
gör det omvända. Minskar i volym när fukten i luften försvinner.
Jag noterar att lådorna i byrån fladdrar i jämförelse med sensommarens tröghet. Springorna mellan de breda plankorna i golvet
visar sig större. Tappade mynt kan från en årstid till en annan
kilas fast. Skillnaden kanske inte uppfattas med ögat men den
kan märkas på andra sätt. Det är som om träet i golvet andas.
Jag går runt ön. Det är sommar och grönt. Bland alla bruna
flyttkartonger har jag behov att se andra färger. Genar genom
skogen där jag söker skugga. I en saknad av ädellövträd letar
jag. Var är eken, asken? Var är bok och lind? Den biologiska
norrlandsgränsen är en gränszon som löper genom Sverige och
utgör en påtaglig vegetationsgräns mellan det relativt artfattiga
naturlandskapet i norr och det varmare artrikare landskapet

i söder. Jag har alltid trott att skiljelinjen går längs med hela
Dalälven men det är bara delvis rätt, gränsen för ädla lövträd
varierar från art till art. Under många bil- och tågresor jag gjort
de senaste åren, från den artrika delen till den fattigare, är jag
alltid observant just i det här området. Det är med sorg jag
lämnar den stora mångfalden och riktar min blick mot björken.
Till en början såg jag sällan några andra träd i södra Norrland.
Jag trodde inte några ädellövträd kunde leva här där vintern är
sträng och ständig natt, sommaren är mild och ständig dag. Ett
par veckor efter vår flytt får jag upplysning om tre entusiaster
som frösår ett hundratal sorter härdiga träd. En hortonom, en
doktor i skogsgenetik och en landsbygdsutvecklare bosatta två
km bort. De säljer både träd från andra länder och kontinenter
och inhemska arter som klarar det kalla klimatet. Besöket är en
upplevelse och jag lyssnar till mer latin än svenska.
Efter besöket planterar jag tre träd söder om huset. I mitten
längst bort placerar jag en ek. Till höger om eken en lind och till
vänster om eken, närmast huset, en ask. Det går fort. Jag gräver
gropar, trycker ned träden och vattnar. Allt för att de unga träden inte ska dö av väntan utan börja växa. Ta fart. Träden daterar
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tree line. It’s the only line that indicates land. Walking on water,
I observe the island from outside. When I stop I hear absolutely
nothing. I feel wrapped out in the open plains. As if the whole
atmosphere’s a padding. It is isolatingly quiet. Never before have
I experienced a silence like this.
During winter, nature slumbers. It is a period to gather strength
and recover. It is not when the living moves the most. But there
is an activity in the material. Water expands when it goes from
moving and flowing to solid, strong and rock-hard ice. Wood
does the opposite. It shrinks in volume when moisture leaves
the air. I notice the drawers of my chest fluttering in contrast
with the inertia of the late summer. The cracks between the floor
boards are wider. Dropped coins can get stuck from one season
to another. The difference may not be visible but it can manifest
in other ways. It’s as if the wood of the floor is breathing.

I walk around the island. It is summer, and green. Among all the
brown of moving-boxes I feel the need to see other colours. I
cut through the woods where I look for shade. I search, missing
broad-leaf trees. Where’s the oak tree, the ash tree? Where are
the beeches and linden trees? The biogeographical border to
Norrland (the northernmost of the three collectives of provinces
into which Sweden traditionally has been divided) is a border
zone running across Sweden and marks a clear delineation of
vegetation between the colder north with fewer species, relatively speaking, and the warmer landscape of the south, richer in
species. I’ve always believed the line was running along the full
length of Dalälven river, but that’s only partially true. The border
for broad-leaf trees varies by species. During many trips by car
and train I’ve done over the last years, from the south to the
north, I’m always observant in this area. With regret I leave the
plentitude and direct my eyes to the birch trees. Initially, I rarely
saw any other trees in southern Norrland. I didn’t think that
broad-leafs could grow here where winter is harsh and mostly
night, and summer is mild with almost constant daylight. A few
weeks after our move I’m told about three enthusiasts who sow
seeds from about a hundred hardy tree species. One a horticulturalist, one a PhD of Forest Genetics, and one rural developer,
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ett nu. En tid. De framkallar en bild av hur det kan komma att
se ut framöver, om fyrtio år. I relation till varandra och till den
häck av svarta vinbärsbuskar, som tidigare markerade ett slut på
trädgården, skapar de ett rum på en äng som tidigare var åker.
Endast tre träd kan förändra både jorden under dem och luften
ovanför.
När huset för en tid sedan dränerades lyftes ett stort antal
väldiga stenar ur jorden. Jag lät placera en sten bredvid varje
träd, stenar som nu är lika stora eller en aning större än träden.
Stenarna ska markera, på ett annat sätt än fotografiet förmår,
de nyplanterade trädens ursprungliga storlek och erinra hur det
levande med tiden förändras, växer om, och ändrar perspektiv i
förhållande till stenens stilla och statiska form. Stenarna påminner mig om Joseph Beuys verk ”7000 Eichen” när han 1982
påbörjade en plantering av 7000 ekar till Dokumenta 7 i Kassel.
Bredvid varje träd placerade Beuys en sten av diabas. Det sista
trädet grävdes ner 1987, ett drygt år efter Beuys död och efter
att Dokumenta 8 avslutats.
Några dagar efter det att mina tre träd har fått komma i jorden
ska en grävmaskin passera mellan träden och flytta högen av
de överblivna stora stenarna. Bandplattorna som driver grävmaskinen är v-formade och pressar den lerrika jorden till ett
parkettliknande fiskbensmönster. Han kör fram och tillbaka och
interiören blir mer och mer tydlig.
Jag går runt ön. Varv efter varv går jag. Jag hittar mina egna
vägar. Känner igen mig. En förnimmelse av platsens helhet
fyller mig med efterklang. Likt en integrering blir jag en del av
marken, stigen, ljuden, luften. Mina steg liknar ett träds årsringar. De får mig att vidga min sfär, inta luftrummet och känna
tillhörighet med platsen.

living two kilometres away. They sell trees from other countries
and continents as well as domestic species that can take the cold
climate. My visit is an experience and I hear more Latin than
Swedish.
After my visit I plant three trees to the south of the house. In
the middle and farthest away, I plant an oak tree. To its right a
linden tree, and on the left of the oak tree, closest to the house,
an ash tree. I work fast. I dig holes, plant the trees, and water
them. All so that the young trees won’t die waiting, but start to
grow. Pick up speed. The trees mark a now. A time. They evoke
an image of what it might come to look liken the future, in forty
years time. In relation to each other and to the blackcurrant
bushes forming a hedge that was the previous outer line of the
garden, they form a room on meadow that used to be farmland.
Just three trees can change both the earth below and the air
above.
When draining work was done on the house some time ago, a
number of huge rocks were dug out from the ground. I had one
rock placed next to each tree rocks that are currently as big or
slightly bigger than the trees. The rocks are to mark, in a different way than photography is able to, the original size of the
newly planted trees and bring to mind how the living changes
with time, outgrows and change perspective in relation to the
still and static form of the rocks. The rocks remind me of Joseph
Beuys’s work “7000 Eichen” (“7,000 oaks”) when he in 1982
began planting 7,000 oak trees for Dokumenta 7 in Kassel. Next
to each tree Beuys placed a stone made from basalt. The final
tree was planted in 1987, a little more than a year after Beuys’s
death and after Dokumenta 8 had finished.
A few days after my three trees were planted, an excavator shall
pass between the trees to move the pile of leftover big rocks. The
caterpillar tracks driving it are V-shaped and presses the clay soil
into a fishbone pattern, looking like a wooden floor. The driver
goes back and forth and the interior is clearer and clearer.
I walk around the island. Lap upon lap I walk. I find my own
ways. Know the surroundings. A sensation of the wholeness of
the place fills me with reverberation. Like an integration I become part of the ground, the path, the sounds, the air. My steps
are like a tree’s annual growth rings. They make me widen my
sphere, to occupy the airspace and feel a belonging to the place.
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My country
The national territory ( the Motherland–in German, Vaterland
– the Nation, the Country, France, the Hexagon ) is a state in
Western Europe corresponding in large to the major part to
Cisalpine Gaul . It is contained between 42 ° 20 ’ and 51 ° 5’
of latitude north, and between 7 ° 11 ’ of longitude west and
5 ° 10’ of longitude east . Its surface area is 528 576 square
kilometers.
The defence, integrity and security of these three spaces,
terrestrial, maritime and aerial, are the objects of constant
concern on the part of the authorities.
I don´t think I have anything special, or spatial, to add where
my country is concerned

”Mitt land
Det nationella territoriet (la Mère Patrie – på tyska Vaterland
– Nationen, Landet, Frankrike, Hexagonen) utgör en stat i
Västeuropa som motsvarar större delen av cisalpinska Gallien. Det ligger mellan 42° 20’ och 51° 5’ nordlig bredd och
mellan 7° 11’ västlig längd och 5° 10’ östlig längd. Dess yta
är 528.576 kvadratkilometer. /---/ Försvaret, den sammantagna säkerheten i dessa tre rum: på land, till sjöss och i luften,
är för myndigheterna föremål för ständiga bekymmer.
Jag tror inte att jag har något speciellt, eller spatialt, att tillägga beträffande mitt land.”

Yorjander Capatillo Hernandez

Yorjander Capatillo Hernandez

Heterotopin

The Heterotopia

Gudfadern

Cuba and The Godfather

1974 tittade du kanske på Gudfadern(II) och tänkte att det är
omöjligt att göra en uppföljare som är ännu bättre. Du kanske inte visste det, men efter Gudfadern började alla gangsters,
huliganer och despoter att härma Mario Puzos rollfigurer. Även
jag gjorde det. En gång planerade jag att lägga Enzo (min hund)
blödandes på min säng, helt enkelt för att skrämma livet ur min
familj. Jag hade ingen speciell anledning att vilja döda min hund
eller lägga den på min säng, jag var ett barn och givetvis hade
det varit helt meningslöst. Jag älskade Enzo, det handlade bara
om att härma scenen då gangstrarna dödar den vackra hästen
och lägger hästhuvudet i sängen bredvid dess ägare. Jag minns
blodet, och jag minns skräcken.
Jag föddes 1982, och således såg jag inte filmen 1974, utan
långt senare. Vid en tidpunkt förstod jag att min beundran för
gangstrarna och makten inte kom från Gudfadern utan att jag
hade inspirerats av Kuba.
Den kubanska guldåldern
På 70-talet upplevde Kuba ett mycket säreget läge. Kommunismen började stärkas på många plan. Kuba höll på att skapa sin
identitet gentemot världen med hjälp utav sina ledare, industrier
och sitt egna filosofiska tänkande. På grund av denna känsla av
tillväxt började folket utveckla en vanvettig eufori, och följaktligen en böjelse för utopi. Kubas folk började bli synligt internationellt inom vissa områden såsom sport, kultur och politik.
Känslan av att vara större och bättre blev mer och mer närvarande. Vi trodde att vi kunde göra vad som helst. ( Jag säger vi,
trots att jag inte var född på 70-talet, uppfattningen strömmar
även genom mina ådror). Vi upplevde en känsla av att kunna
erövra världen, på Kuba skapade vi den märkligaste platsen som
någonsin skådats, en plats byggd på utopier, och det är detta som
jag kallar Den kubanska guldåldern. Det är den euforiska flykten
från verkligheten, det var när människor började eftersträva
olika utopier och drömmar för att nå en annan möjlig värld på
Kuba. Återigen en absurditet i det absurda. Folket stödde inte
ett politiskt experiment, de strävade efter ett ideal, en känsla, en
dröm – kanske en verklig dröm.
Teatern i familjen

Back in 1974, you might have watched The Godfather (II), and
thought it impossible to make a sequel that was even better.
You might not have been aware of it, but after The Godfather, all
gangsters, hooligans, and despots began imitating Mario Puzo’s
characters. Even I did. I once had plans to lay my bleeding dog
Enzo on my bed, just to scare the hell out of my family. I had no
good reason for wanting to kill my dog or lay him in my bed, I
was a child, and such an act would naturally have been entirely
pointless. I loved Enzo, and my urge simply had to do with a
desire to imitate the scene where the gangsters kill that beautiful
horse and place its head in the bed next to the owner. I remember the blood, I remember the horror.
I was born in 1982, and therefore didn’t see the film in
1974, but much later. At some point, I realised that my admiration for gangsters and power didn’t stem from The Godfather, but
rather, from Cuba.
The Cuban golden age
Cuba found itself in a very peculiar state in the ‘70s. Communism was reinforced on several levels. Cuba was in the
process of creating its own national identity vis-à-vis the world
with the aid of its leaders, industries and its own strain of philosophical reasoning. Due to a feeling of growth and progress,
the Cuban people started developing a crazy euphoria, and
subsequently, a penchant for utopias. Cubans started making
their presence known on the International arenas of sports,
culture and politics. The sense that we were becoming bigger
and better became all the more apparent. We thought we could
achieve anything. I use the term we, despite the fact that I wasn’t
even born in the ‘70s, but this attitude courses through my veins
nonetheless. We experienced the feeling of being able to conquer the world, and in Cuba we created the most peculiar place
ever known to man, a place built on utopias, and this is what I
refer to as The Cuban Golden Age. It is the euphoric escape from
reality, where people started to strive for different utopias and
dreams to achieve an alternative world in Cuba. Once again,
an absurdity in the absurd. The people didn’t support a political
experiment, instead they strived towards an ideal, a sentiment, a
dream – perhaps even a real dream.

En speciell plats eller rymd som förför mig är heterotopin. Den
växer parallellt med utopin, men utopin har ett visst drag av
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perfektion, och perfektion är inget som är närvarande i heterotopierna. Heterotopi betyder andra platser, bokstavligt talat.
Heterotopier är platser med speciella regler som gör dem autonoma. Inget som händer där skulle vara förståeligt i en annan
kontext. Några av dessa platser är kyrkogården, psykiatriska
sjukhus, teatern, biografen, trädgården etcetera. För mig är två
platser speciellt intressanta: teatern och familjen, för att vissa
familjer kan förvandlas till heterotopier (genom teatern).
I mitt arbete försöker jag undersöka utopins parallella sida
i mitt samhälle. En mörk sida av mänskligheten (mörk i betydelsen oupplyst, outforskad eller ockult), vars centrala axel är det
kubanska samhället.
Sedan 1959 har det kubanska samhällets drivande kraft varit dess Revolution. Samma drivkraft klöv samhället i två delar:
Den ena delen som stödde Revolutionen, och den andra som var
emot. Den andra har straffats sedan begynnelsen, dess existens
har förnekats, och dess verksamhet underminerats, och har
därför inte vuxit sig stark. Men det mest intressanta med denna
kamp var när folket själva började önska att endast en sida fanns.
Det som folket har försökt att skapa fram tills idag är den
ultimata utopin: att endast ha ett ord, endast en idé, endast
en åsikt, endast en ideologi. Hur är det möjligt för nio miljoner människor att komma överens? Grundidén som lyckades
förvandla hela landet till en heterotopi var begreppet jämlikhet.
Något som är omöjligt att uppnå mellan två människor implementerades i landet som en skyldighet. Det är därför som landet
förvandlats till en heterotopi, där familjen är strukturen som bär
upp den.
Det var i hemmen som huvudexperimentet började. Föräldrarna lärde sina barn något som är svårt att förklara, något som
är svårt att förstå: Den Kubanska Revolutionen. Allt som skett
på grund av revolutionen förklarades som ”bra”, utan följdfrågor,
utan minsta tvivel på systemet.
Teatern är en heterotopi med särskilda möjligheter. Det är
en plats där du måste ”godta” allt som sker, eftersom konventionerna får dig att frammana känslor hos dig själv inför denna parallella verklighet. Allt som sker på teatern är ”verkligt”,
samtidigt lämnar teatern alltid ett fönster öppet, och erbjuder
en möjlighet att säga ”detta är inte verkligt, det är endast simulering, det är skådespel, det är endast en pjäs”. Detta knep är en
slags bedövning. Möjligheten att stå framför en simulering ger
oss möjligheten att uthärda all den smärta som kommer från
scenen. Samtidigt påminner teatern oss om att vi själva låtsas,
åtminstone en gång om dagen.
Tid och rum – en fälla
Jag kommer från en plats där tiden inte är värd något. Livet
har sett till att övervärdera tiden, men jag kommer från en plats
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The Theatre in the family
A special place or space that I find truly seductive is the heterotopia. It develops on a parallel trajectory to the utopia, but while
utopias include a strain of perfection, no such thing is present
in a heterotopia. The term heterotopia means ‘other places’,
literally. Heterotopias are places with special rules that provide
them with a certain degree of autonomy. None of what happens
there would be understandable in another context. Examples of
such places include cemeteries, psychiatric hospitals, the theatre,
the cinema, the garden. There are two places in this regard that
are especially interesting in my opinion: the theatre and the
family, because certain families can transform into heterotopias
(through theatre).
In my work, I try to examine the parallel side of the utopia
as expressed in my society. A dark side of humanity (dark in
the sense of unenlightened, unexamined or occult) of which the
central axis is Cuban society.
Since 1959, the driving force of the Cuban society has been
its Revolution. That same driving force that split society in two
parts: the one that supported the Revolution, and the other one
opposing it. All opposition has been punishable by law since
the beginning. Its existence has been denied, and its activities
undermined, and it has therefore not been allowed to grow in
strength. But the most interesting aspect of this struggle is how
the people themselves began to embrace the notion that only
the one side existed.
Until now, that which the Cuban people have been trying
to create is the ultimate utopia: to need only one word, only one
idea, only one opinion, only one ideology. How is it possible for
nine million people to reach consensus? The fundamental idea
that succeeded in transforming the entire nation into a heterotopia was the notion of equality. Something that is impossible
to achieve between two people was implemented in the country
as an obligation. This is how the country was transformed into
a heterotopia, where the family constituted the structure that
supported it.
The main experiment was initiated in the homes. Parents
taught their children something difficult to explain, something
difficult to understand: The Cuban Revolution. Everything that
had occurred as a result of the Revolution was described as
‘good’, no follow-up questions were allowed, and there was never
the slightest doubt regarding the system.
The theatre is a heterotopia with a particular set of possibilities. It is a place where you have to “accept” everything that
takes place, as conventions dictate your feelings with regard to
this parallel reality. Everything that takes place in the theatre is
‘real’, while at the same time, the theatre always leaves a window open, offering the possibility to say, “this is not reality, this
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där man erbjuder tid till turisterna i utbyte mot en historia, en
anekdot om vad som händer ”utanför” i den riktiga världen. Mitt
land har slutit en pakt med djävulen, och jag fick lära mig att
tiden bara är påtaglig när man glömmer den. Om du är fullkomligt medveten om tiden du förbrukar, hur mycket tid du vill, all
tid du behöver, är du inget annat än en gisslan. Du är fånge i en
idé, du är fånge i en känsla av rörlighet, vilket är en lögn; inte för
att rörligheten inte finns, utan för att vi inte rör oss som vi tror,
vi rör oss inte som vi känner; det upptäcker du när din kropp
lyser och visar dig vem som rör sig med dig.
”Rummets rymder” av George Perec öppnar en dörr, om
denna dörr vore användbar, skulle jag säga att den är till för att
tänka lite mer på platsen som man upptar i detta universum.
Relationen tid och rum är en fälla. Det är som den
där boken som alla talar om men som ingen har läst,
det är en alltför hjärtslitande relation. Utrymme
är något som någon annan redan begränsat,
strukturerat och kanske till och med lyckades
heligförklara.
En radial tidsuppfattning
Ibland blir jag tillfrågad varför jag inte daterar mina målningar. Det har att göra med
att jag inte kan uppfatta tiden som linjär.
Jag tror att mitt universum och min tid
istället är cirkulär. Jag känner hela tiden att
jag rör mig, men i själva verket är följderna
av mina rörelser ett radialt fenomen. Jag står
i mitten, med mina idéer, monologer och onda
aningar. Runt omkring mig finns alla mina avsikter, mina minnen, och min konst. Det spelar ingen
roll om jag påbörjar en målning år 2000 och avslutar
den 2002, det spelar ingen roll om folk kräver ett datum, ett
nummer på dukens baksida, det spelar ingen roll om du inte
minns vad du kände när du gjorde målningen, till slut så tillhör
den dig och den rör sig med dig.
Välj ditt namn
Att ha. Det verkar som detta ord har en egen kraft, som om det
går att ana att det inom kort blir en absolut sanning, mer än en
avsikt.
Vad skulle hända om jag slutade namnge mina verk? När
vi föds namnger någon oss, sedan blir vi medvetna om att de
personer som finns framför oss är våra föräldrar, vår familj. Efter
en lång sekvens av händelser, blir vi succesivt medvetna om att vi
nästan inte väljer någonting alls i våra liv.
Föreställ dig att vid tio års ålder kan du själv välja vad du
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is only a simulation, it’s just acting, merely a play”. This trick
is anaesthesia of sorts. The possibility of standing in front of a
simulation gives us the means to endure all the pain emanating
from the stage. At the same time, the theatre reminds us that we
ourselves also pretend, at least once a day.
Time and space – a trap
I come from a place where time is worth very little. Life overestimates time, but I come from a place where the tourists are
offered time in exchange for a story, an anecdote about what
goes on ‘outside’ the real world. My country has made a pact
with the devil, and I was taught that time is only tangible when
you forget it. If you see yourself as being completely aware of the
time you consume, as much time as you want, and all the time
you need, then you are nothing but a hostage. You are imprisoned in an idea, in a feeling of mobility, which is in fact a
lie; not because this mobility doesn’t exist, but because we
do not move the way we think we do, we do not move
the way we feel that we do; this becomes apparent when
your body informs you of who is moving with you.
Species of Spaces by Georges Perec opens a door.
And to the extent that this door is useful at all, I would
say that its purpose is to have us reflect a little more on
the space that we occupy in this universe.
The relationship between time and
space is a trap. It’s like that book that everyone
talks about, but that no one has read. The relationship is far too heart wrenching. Space is something
that someone has already delimited, structured and
perhaps even managed to canonise.
A Radial Understanding of Time
I am sometimes asked why I never write a date on my paintings.
This has to do with the fact that I can’t perceive time as linear. I
believe that my universe and time is instead cyclical. I feel that I
am constantly moving, but in actual fact, the consequences of my
movements are a radial phenomenon. I stand in the middle, with
my ideas, monologues and my sense of foreboding. Surrounding
me are all my intentions, my memories, and my art. It makes no
difference whether I start a painting in the year 2000 and complete it in 2002, it makes no difference whether people demand
a date, a number marked on the backside of the canvas, it makes
no difference whether you can remember what you were feeling
when you made the painting or no, At the end it belongs to you
and it moves with you.
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ska heta. Föreställ dig att du kan känna vilket namn du bär inom
dig, att du kan säga: ”Jag känner att mitt riktiga namn är Yorjander” eller ännu bättre, att du kan säga: ”Jag känner mig som en
Yorjander” utan att du behöver förklara dig närmare.
På grund av den ackumuleringsprocess av erfarenheter vi
lever i, har varje handling, varje verk en framtida påverkan och
en inverkan på tidigare händelser. Följaktligen talar verken, talar
objekten, talar de döda, men man måste vara vaken. Det är så jag
hanterar verket som utrymme, jag låter det säga sitt namn, och
jag låter mitt verk visa mig allt som det har samlat på sig under
tidens gång. När verket slutar vara ditt, säger det sitt namn, talar
det om sin betydelse, samtidigt som det dikterar för dig nästa
verk. Jag vågar svära på att mitt senaste verk inte kommer från
mina idéer utan från verket som föregick det.

Choose your name
What would happen if I stopped naming my works? Someone
names us when we are born, and we then become aware of the
fact that the people in front of us are our parents, our family. After a long sequence of events, we eventually become aware that
we, in fact, choose virtually nothing in our lives.
Imagine yourself, at the age of ten, deciding what your
name should be. Imagine that you could sense the name you
bear inside of you, that you could say: “I feel that my real name
is Yorjander”, or even better, “I feel like a Yorjander”, without
having to explain yourself in depth.
Because of the accumulation process of experiences we live
in, each act, every artwork exerts a future influence and affects
past occurrences. And subsequently, the artworks speak, the objects speak, the dead speak, but you have to be perceptive. That
is how I handle the artwork as space; I let it utter its name, and
I allow it to show me all that it has amassed over time. When
the artwork ceases to be yours, it says its name, it explains its
significance, and at the same time, dictates the next work. I can
swear to you that my latest piece does not stem from my own
ideas, but rather from the piece preceding it.
I almost always imagine the artwork as an autonomous
space, a space in itself that eventually merges together with the
possibility of revealing its true intentions, at times in opposition
to my own intentions. That is the mystery of art, the artwork is a
living space that, with time as its catalyst, directs and dictates all
that takes place.

“I can´t Remember my Name”
Jag förnimmer nästan alltid konstverket som ett oberoende rum,
ett rum i sig som så småningom förenar möjligheten att visa sin
sanna avsikt, ibland i opposition med mig själv. Det är konstens
mysterium, verket är ett levande rum och tiden dess katalysator,
som dirigerar och dikterar när allt sker.
Kroppens heterotopi
Det plågar mig att det verkar som om man talar om exakt samma sak hela livet. Den kreativa processen är inte mer än en följd
av cirkulära hinder; du måste övervinna dem gång på gång. Du
befinner dig på samma plats, som nålen på en vinylskiva som
fastnar i samma spår igen och igen. Det är som att fly från återkommande frågor som tycks vara avgjorda i det förflutna. Varje
inre rum är heterotopi. Varje person har en inre teater, där allt
som sker bör godtas; därför finns konventionerna. Varje kropp är
föreställning, den är fiktion, den är den perfekta platsen för dina
egna lagar, din egen republik.
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The Happiness Workshop, Exercise One: How to Fill Empty Spaces
The Heterotopia of the Body
I find it extremely frustrating that we seem to talk about the
exact same thing our whole lives. The creative process is no more
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Kroppen lagrar, kroppen sprider sina meddelanden genom
smärta, och när du inte märker det, riktas smärtan mot dig själv.
Kroppen vänder sig mot dig för varje sekund som går, för att den
är en rebell, för den föddes som medvetandets slav.
Monolog från ett tomt hus
zEfter timmar av samtal med mig själv försöker jag röka en cigarett.
Jag lyckas inte för jag har inga, jag har slutat röka. Jag borde sluta
betrakta mina målningar, men de hjälper mig att medvetandegöra min egen kris. Att prata med mig själv om allt detta känns som
tortyr. Lyckligtvis är mardrömmen slut och jag försöker hålla min
skapande själ intakt. Jag är som en yrkesmördare; jag är inte intresserad av dina avsikter, säg mig bara vem jag måste döda. Idag har
allt varit roligare, jag har varit mitt eget offer- åter igen. Till slut
kommer jag alltid fram till samma punkt; allt är lögn. Nu är det
sent, slutligen ser man en cigarett från min säng, men jag röker inte,
detta verkar i alla fall vara en sanning.
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than a circular sequence of obstructions; you have to overcome
them time and time again.
You remain in the same place, like the needle on a vinyl
record getting stuck in the same groove over and over again. It’s
as though fleeing from the ever-recurring issues that appear to
have been formulated in the past. Every inner space is a heterotopia. Every person has an inner theatre, where everything
that happens should be accepted; that is why conventions exist.
Each individual body is a performance, a fictional narrative, the
perfect place for your own rules, your own republic.
Monologue from an empty house
Following hours of inner dialogues, I try to smoke a cigarette. I am
unsuccessful, because I have none, I’ve quit smoking. I should stop
observing my paintings, but they help me achieve an awareness of
my own crisis. Talking to myself about all of this feels like torture.
Fortunately, the nightmare is over, and I try to keep my creative soul
intact. I’m like a hit man; I’m not interested in your reasons, just tell
me who you want me to kill. Everything has been much more enjoyable today, I have been my own victim – once again. In the end, I
always reach the same conclusion; everything is a lie. The hour is late.
I eventually catch sight of a cigarette from my bed, but I don’t smoke
it. This, at any rate, would appear to be a truth.
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Doors
We protect ourselves, we barricade ourselves in. Doors stop
and separate.
The door breaks space in two, splits it, prevents osmosis,
imposes a partition. On one side, me and my place, the
private, the domestic (a space overfilled with my possessions
: my bed , my carpet , my table, my typewriter, my books, my
odd copies of the Nouvelle Revue Française); on the other
side, other people, the world, the public, politics. You cant
simply let yourself slide from one into the other, neither in one
direction nor in the other. You have to have the password, you
have to cross the threshold, you have to show your credentials, have to communicate, just as the prisoners communicates with the world outside.

”Dörrar
Man skyddar sig, man barrikaderar sig. Dörrar blockerar och
skiljer åt.
Dörren splittrar rummet, klyver det, förhindrar osmos, påtvingar uppdelning: på ena sidan finns jag och mitt hem, det
privata, det hemtama (ett rum belamrat med mina tillhörigheter: min säng, min heltäckningsmatta, mitt bord, min skrivmaskin, mina böcker, mina udda nummer av La Nouvelle Revue
Française…), på andra sidan finns de andra, världen, det
allmänna, det politiska. Man kan inte bara glida från den ena
till den andra, varken åt ena hållet eller åt det andra: man behöver ett lösenord, man måste kliva över tröskeln, man måste
visa sina papper, man måste kommunicera, liksom fången
kommunicerar med utsidan.”

Joanna Lombard
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Huis Clos

The Closed Rooms

No Way Out*

No Way Out *

När jag står i en hiss med flera andra personer som jag inte
känner, kan jag se saker jag annars inte skulle lägga märke till.
Ofta fäster jag blicken i någonting och börjar studera det. En
fläck. En linje i träskivan. Jag kan då följa linjen med blicken
och föreställa mig att jag glider fram på den som på en linbana.
Jag kanske till och med (men bara tyst i huvudet) låter som jag
skulle göra i en snabb kurva eller en slingrig bana. Allt för att
slippa vara där i hissen tillsammans med de andra.
Även en hissfärd som bara varar några sekunder är ett
ögonblick av oönskad närhet. När mina lungor fylls av den luft
som redan andats av andra känns den varm, fadd, och frånstötande. Jag försöker bevara luften i mina lungor så länge som
möjligt. Jag hoppas kunna kontrollera mig själv, och nästan
inte andas alls. Sekunderna blir till timmar. Hisschaktet är
avgrundsdjupt. Sakta färdas jag från ett plan till ett annat.
Inför lyckta dörrar*
När jag var tjugofyra år läste jag pjäsen Inför lyckta dörrar av
Jean-Paul Sartre. Sedan dess tycker jag nog att jag haft den
med mig på något sätt. Det är något med stämningen som jag
inte kan släppa. Pjäsen utspelar sig under en enda akt och i ett
enda rum med alla tre huvudrollsinnehavare samtidigt närvarande på scenen. Sartre ville skriva en pjäs till tre vänner och han
ville att alla skulle få lika stort utrymme.
Pjäsen handlar om Estelle, Ines och Garcin; två kvinnor och en
man som förs till ett rum i helvetet. Alla tre försäkrar att det
hela är ett misstag och att de är oskyldiga. Det är varmt och
luften står stilla. De beter sig rastlöst och med flackande blickar
mot det förflutna. Det finns inga fönster eller andra utvägar. Det
går inte att släcka lampan, det finns inte någon lysknapp. De
undrar när tortyren ska börja. Så småningom förstår de att de är
i helvetet. De är utlämnade åt varandra för evigt, och var och en
av dem har som uppgift att agera bödel för de andra.
Anledningen till att jag läste Inför lyckta dörrar var att jag blev
tillfrågad om jag ville spela den minsta rollen i pjäsen, den var
så liten att jag inte ens nämnt den. Det är Uppassaren som visar
personerna vägen till rummet. Han har bara några få repliker
varav den första är ”just”. Kanske på grund av dålig översättning
var den helt omöjlig för mig att uttala på ett trovärdigt sätt. Sannolikt kommer ”just” från franskans justement. Ett bekräftande
av vad som just sagts och till exempel ”exakt” eller ”precis” skulle
ha fungerat mycket bättre. Då kanske jag skulle ha bestämt mig
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When standing in an elevator with people whom I have never
met before, I can see things I normally wouldn’t notice. I often
focus my gaze on something and start scrutinising it. A spot. The
line in the grain of a wooden panel. I then follow the line with
my gaze and imagine myself gliding down it as though it was a
cable ride. I might even imitate the kind of sound I would make
(only in my head of course) while accelerating through a curve
or winding track. Anything to avoid being in the elevator in the
presence of these other people.
Even an elevator trip lasting a few seconds constitutes an
instance of unwanted intimacy. My lungs fill with air that has
already been inhaled by others, it feels warm, stale and repulsive.
I try retaining the air in my lungs for as long as I can.
I am determined to control my body, and barely
breathe at all. The seconds feel like hours. The
elevator shaft is abyssal. I slowly travel from one
level to the next.
Huis Clos *
When I was twenty-four years old, I read the play No
Exit by Jean-Paul Sartre. In a way, it’s been with me ever
since. There is something about the mood of it that I can’t seem
to let go. The play consists of a single act taking place in a single
room with all of three main characters present on the stage at
the same time. Sartre wanted to write a play for three friends
and made sure that they all had roles of equal weight. The play is
about Estelle, Ines and Garcin; two women and a man who have
been taken to a room in Hell. All three of them argue that the
whole thing is a grave mistake and profess their innocence. It is
hot, and the air is stuffy. They behave restlessly and look back on
their past with shifty eyes. There are no windows, or other exits.
It is impossible to turn off the light; there is no light switch. They
wonder when the torture will start. They eventually realise that
they are, in fact, already in Hell. Condemned to endure each other’s company for all eternity, each of them has been assigned to
execute the other two. The reason I read No Exit in the first place
was because I was asked if I wanted to play the smallest role, so
small that I haven’t even mentioned it. It is the Valet who ushers
the three to the room. He only has a few lines, of which the first
of which the first consisted of the single word “just” (referring
to the Swedish translation). Perhaps due to a bad translation,
it was entirely impossible for me to say it in a credible manner.
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för att det var roligt att göra rollen trots att den var så liten och
bara närvarade några få minuter i början av pjäsen.
Dead End*
Jag förklarade för ensemblen att jag inte kunde ta rollen som
Uppassare. Några i ensemblen jobbade även med teater på
fängelser som en pedagogisk och läkande verksamhet. De
frågade mig om jag ville jobba med någon form av konstnärlig
verksamhet parallellt med deras teaterverksamhet. Jag sa ja till
sex veckors arbete på Norrtäljeanstalten. Det är en sluten klass 1
anstalt, rustat för de mest riskfyllda manliga fångarna.
Jag gav dem en uppgift, jag minns inte längre vad. Jag hade
tagit med en stor bunt med konstböcker. Nu i efterhand tänker
jag att jag kunde ha smugglat med en fil instoppad i en av böckerna. Några valde ut målningar att måla av i konstböckerna. De
motiv som valdes var uteslutande nakna kvinnor. Jag minns hur
de jobbade med detaljer som bröst och kön länge, medan huvud
ofta målades oproportionerligt stort som hos barn. En ung man
målade en bild som förställde en situation som inte gick att
förstå, förutom att den var full av blod. Han sträckte fram
bilden utan att säga något. Jag tänkte mig inte så noga för
och sa ”Oj, det ser ut som ett mord har skett!”. Han svarade
inte då. Jag minns att jag noterade mina stora svettfläckar
under armarna. En annan turkisk kille med ljusgröna ögon och
lockigt blont hår var kontaktsökande och ville prata. Han
berättade om vartannat om vardagliga händelser och om hur
han styckat en kvinnas kropp i Eskilstuna mot betalning.
Han berättade att han inte dödade henne utan bara skötte
själva styckningen och utspridningen. Minst sextio delar som
han spred ut i naturen. Jag tänkte att hans mentala ålder låg på
en fem- eller sexårings. En femåring i ett fängelse. En femåring
fånge i en mans kropp i ett fängelse.
Vicious Circle*
Det var tydligt att de ville prata. Om sig själva och om hur det
var utanför. ”Vad händer där ute?” De ville samtala om viktiga
saker och vi satt ofta i en ring och pratade. Jag tror metoden kom
från någon terapiverksamhet de hade haft. För att det bara bars
fram stolar och sedan satt vi i ring och de liksom väntade på att
jag skulle säga något. Jag tog rollen som samtalsledare. Jag trivdes
i den och klädde mig därefter: Tajt kjol, sidenblus, höga klackar,
nylonstrumpor och läsglasögon. Jag såg dem djupt in i ögonen
och med ett lätt leende på läpparna lät jag dem tala. Konstböckerna och målargrejerna bars fram och ställdes tillbaka varje dag,
men användes bara sporadiskt. Det var samtalen i ring vi var där
för. Senare, när vi blivit lite varmare i kläderna, vågade jag fråga
dem om varför de blivit dömda. De ville prata om det. När det
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Presumably the word “just” was based on the French justement. A
confirmation of what has just been said, and “exactly” or “precisely” would have worked much better. Had that been the case,
perhaps I would have considered taking on the role despite it
being so small, with the character’s presence on the stage lasting
only a few minutes at the beginning of the play.
Dead End *
I explained to the ensemble that I wasn’t interested in the role
of the Valet. Some of the ensemble members also worked with
theatre in prisons as a pedagogical and therapeutic exercise. They
asked me if I would be interested in working with some form
of artistic activity parallel to their theatre projects. I said yes to
six weeks of work at the Norrtälje Prison, a class 1 high-security prison, adapted for the most dangerous male inmates. I gave
them an assignment. I can’t remember what it was. I had brought
along a huge pile of art books. It struck me afterwards that
I probably could have smuggled in a file hidden in one
of the books. Some of the inmates chose to paint
a painting from the art books. The images they
selected were exclusively naked women. I remember how they put a lot of effort into the breasts and
genitalia, while the head was often painted disproportionately large, the way a child might do. A young
man painted an image that depicted a situation that
was impossible to understand, besides it being full
of blood. He held out the picture without saying
anything. Without thinking, I carelessly said, “Wow,
looks like someone’s been murdered!” He made no reply.
I remember noting at that point the huge patches of sweat
forming under my armpits. Another inmate, a Turkish guy with
light-green eyes and curly blond hair, was clearly seeking contact and wanted to talk. He talked about this and that, everyday
things, and of how he had dismembered a woman’s body in
Eskilstuna for money. He explained that he had nothing to do
with the actual killing, and was only responsible for the dismemberment and getting rid of the body parts. At least sixty parts in
all that he dispersed in the nature. It struck me that his mental
age was on the level of a five or six-year-old. A five-year-old in a
prison. A five-year-old in an adult man’s body in a prison.
Vicious Circle *
It was obvious that they wanted to talk. About themselves and
about life on the outside. “So, what’s going on out there?” They
wanted to discuss important issues, and we often sat in a ring
and talked. I suspect the method came from therapy sessions
they had undergone at some point, because chairs were taken out
Joanna Lombard

kom till killen som första dagen visat mig den blodiga målningen
sa han: ”Minns du inte? Jag berättade ju det första dagen.” Jag
frågade inte mer om det.
Alla var skyldiga till fruktansvärda handlingar. Jag lyssnade
och nickade förstående till deras berättelser. Tanken på att döma
någon fanns inte. Inte innanför murarna.
En annan äldre man stod ofta och tittade genom en dörrspringa. Sista dagen jag jobbade bjöd de på en aprikoskaka som
de hade bakat. Vi satt där i ringen tysta och åt kaka. Det fanns
inget att säga. Jag skulle ut i friheten och de skulle vara kvar. Då
kom den äldre mannen fram och tackade för ett gott samarbete.
Han berättade också att det var han som var Svartenbrandt. Det
var sommar och väldigt varmt. De höga murarna gjorde att luften
stod stilla. Trots all misär kändes det inte som ett helvete. Jag
lärde känna flera personer som jag tyckte om och som jag ibland
tänker på. Jag har ett ovanligt bra ansiktsminne och har senare
sett tre av dem utanför fängelset. Alla tre befann sig fortfarande i
den kriminella världen.
NO EXIT*
Nu till ett annat rum låst rum. Ett rum som jag inte önskar
min värsta fiende. Ett rum som inte har några dörrar, fönster,
hemliga utgångar, verktyg, underjordiska flyktvägar, medicinska
botemedel eller forsknings siande utsikter som hjälp för att ta
sig ut.
Jag åkte hem till honom eftersom vi förstod att han inte
mådde bra. Han hade varit ensam i flera veckor. Han var mager
och blek. Antagligen inte ätit mycket. En speciell doft fanns i
lägenheten. Luften var liksom tjock och någonting upplevdes
dött. Jag tänkte då, att jag var med när han föddes och att jag bar
honom mycket som barn. Vi har fotografier på mig när jag bär
på honom som bebis. Vi brukade skoja om att han såg ut som
kungen. Tanter på gatan kunde stanna upp och beundra hans
söta ansikte. En tant frågade om hon fick köpa hans ögonfransar
för de var så långa och svarta. Nu stod jag i hans i 50-tals kök
framför hans kylskåp. Jag kände hur armen sakta öppnade kylskåpsdörren – beredd på något? Synen förändrade min världsbild. Min hjärna signalerade att släppa ut ett ämne i min kropp.
Det kändes som ett gift. Jag tänkte på bläckfiskar som pumpar
ut sitt svarta bläck i havet. Något pulserade i mina armar och
ben som blev alldeles svaga. Vi har fått så många signaler ändå
var det inte förrän jag såg detta som jag förstod att det kommer
bli annorlunda.
Kylen är helt full av perfekt uppradade tomma röda mjölkpaket. Inte en plats kvar till något annat. Det liknar mest en
Andy Warhol-installation..

Joanna Lombard

and placed in a ring formation, and they sat there waiting for me
to say something. I took on the role of moderator. That suited
me fine, and I dressed accordingly: tight skirt, silk blouse, high
heels, nylon stockings and reading glasses. I looked them in the
eye, and with a subtle smile on my face, I let them speak. The art
books and art material were taken out and put back every day,
but were used only occasionally. We were there for the therapeutic conversations. Later on, as we became more at ease with each
other, I eventually dared to ask them why they were in prison.
They wanted to talk about it. When I directed the question to
the guy who had previously shown me the bloody painting, he
said: “Don’t you remember? I told you on the first day.” I didn’t
utter a word of it again. Every one of them was guilty of horrific crimes. I listened and nodded understandingly to their
stories. I had no intention of judging anyone. Not inside the
walls, at any rate. An older man often stood looking through
a crack in the door. On my last day on the job, they treated
me to apricot cake that they had baked themselves. We
sat in the ring, eating cake in silence. There was nothing to say. I would be walking out to freedom, and
they would remain imprisoned. The older man then
approached me and thanked me for a good collaborative effort. He also said that it was he who was in
fact Svartenbrandt (an infamous Swedish criminal).
It was summer and very hot. The high walls made the
air stifling. But despite all the misery, it didn’t feel like
a hell on earth. I came to know several of the inmates,
some of whom I took a liking to, and occasionally still
think about. I have an unusually good memory for faces,
and since my time working at the prison, I have seen three
of them on the outside. All three of them are still active in
the criminal world.
NO EXIT *
Another room now. A locked room. A room I wouldn’t wish
upon my worst enemy. A room with no doors, windows, secret
exits, tools, undergrounds escape routes, medicinal cures or research findings to facilitate getting out.
I went home to his place, since we understood he wasn’t
doing very well. He had been alone for several weeks. He was
thin and pale, presumably hadn’t eaten much lately. There was a
particular smell in the apartment. The air was thick, and something felt dead. It struck me then, that I had been present at his
birth, and that I had carried him a lot when I was a child. There
are photographs of me holding him as a baby. We used to joke
that he looked like the king of Sweden. Elderly ladies on the
street would stop short and admire his sweet face. One woman
asked if she could buy his eyelashes because they were so long
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In Camera*
Vi som finns runt omkring honom ser ett barn i en manskropp.
En sexåring, en nioåring, ibland en tonåring. Vi ser en ung man,
först förvildad, mager och darrig som rymmer ut i skogen av
rädsla för att bli inlåst, sedan en tung och gammal man. Bara tre
år har gått av tvångsmedicinering. Men rent fysiskt har han blivit tjugo år äldre. Hans unga starka kropp är nu blek och plufsig,
och full av ärr. De kommer från hans övertygelse om att någon,
ofta psykiatrin, har monterat in chip i hans kropp. Chippen
måste ut. Han klämmer ut dem med händerna. Ibland skär han
ut dem. En gång ville han vara öppen med ”utmonteringen” och
ringde psykiatrin om en läkartid. Det dröjde inte länge förrän
han märkte att personalen från psykiatrin övervakade honom,
genom hans dator och genom flera små kameror placerade i
väggarna i hans lägenhet.
Även sprickorna i takfärgen visar en pågående övervakningsprocess. Han har konstant ett kameraöga riktat mot sig.
Om det inte är psykiatrin som övervakar honom så är det
grannarna. Han tejpar ytterdörren varje gång han går ut så han
ser om de varit där. En gång hade de hällt gift i hans juice
som står i kylen. Han skickar mig ljudfiler som jag ska lyssna
på. Han undrar om jag hör hur de bråkar. Det är hans övervakare får jag veta. När jag lyssnat på 25 minuters brus säger jag
att jag inte hör något bråk. Han blir ursinnig och förtvivlad. Ett
oändligt avstånd mellan oss uppstår, och han dör lite grann i det
ögonblicket.
* Pjäsens originaltitel är Huis Clos och sedan har den översatts till
Inför lyckta dörrar, No Exit, In Camera, No Way Out, Vicious Circle, eller
Dead End och Geschlossene Gesellschaft mm.

and black. Here I was now, standing in his kitchen from the ‘50s,
in front of his refrigerator. I watched as my arm slowly opened
the refrigerator door – was I expecting something? What I then
saw changed my whole worldview. My brain signaled to my body
to secrete a substance into my bloodstream. It felt like a poison. I thought of an octopus squirting its black ink into the sea.
Something pulsated through my arms and legs, draining them
of energy. We had received so many warning signs, yet it was not
until now that I understood that things would truly never be the
same. The fridge was filled to the brim with red cartons of milk,
with no space left for anything else. It all looked like some Andy
Warhol installation.
In Camera*
All of us who are close to him see a child in a man’s body. A
six-year-old, a nine-year-old, sometimes a teenager. We
see a young man, at first feral, thin and trembling,
fleeing out into the woods for fear of being locked
up. Only three years of forced medication have passed
since. But physically, he has aged twenty years. His
once young, strong body is now pale and pudgy, and
full of scars. A result of his being convinced that
someone, most likely a person involved in psychiatry,
has implanted a chip in his body. The chip simply must
come out. He squeezes them out with his bare hands.
Sometimes he cuts them out. At one point, he wanted to
be open about the “extraction” process and called the psychiatric ward to book a doctor’s appointment. It didn’t take
long before he noticed that the staff were monitoring him
through his computer and through the numerous miniature cameras positioned in the walls throughout his apartment.
Even the cracked and peeling paint on the ceiling indicate an
on-going surveillance. He constantly has a camera eye on him.
If psychiatry isn’t monitoring him, his neighbours are. He tapes
the outer door every time he leaves the house so that he can tell
if anyone’s been there. Once they even poisoned his juice while it
stood in his refrigerator. He sends me sound files to listen to. He
wonders if I can hear them arguing, those monitoring him, that
is. After listening to a full 25 minutes of static, I tell him I can’t
hear any arguing whatsoever. He becomes devastated and furious.
An endless distance arises between us, and he dies a little in that
moment.
* The original title of the play is Huis Clos and has over the years been translated to Inför lyckta dörrar, No Exit, In Camera, No Way Out, Vicious Circle, Dead
End, Geschlossene Gesellschaft etc.

110

Joanna Lombard

I have several times tried to think of an apartment in which
there would be a useless room, absolutely and intentionally
useless. It wouldn´t be a junkroom, it wouldn´t be an extra
bedroom, or a corridor, or a cubby-hole, or a corner. It would
be a functionless space. It would serve for nothing, relate to
nothing.
For all my efforts, I found it impossible to to follow this idea
through to the end. Language itself, seemingly, proved unsuited to describing this nothing, this void, as if one could only
speak of what is full , usable and functional.
A space without a function. Not “without any precise function” , but precisely without any function; not plurifunctional
(everyone knows how to do that), but a-functional. It wouldn´t
obviously be a space intended solely to “ release” the others (
lumber-room, cupboard, hanging space, storage space, etc.)
but a space, I repeat, that would serve no purpose at all.

Jag har flera gånger försökt tänka mig en lägenhet i vilken det
skulle finnas ett onödigt rum, absolut och avsiktligt onödigt.
Det skulle inte ha varit ett förråd, det skulle inte ha varit ett extra sovrum, eller en korridor, eller en skrubb, eller en vrå. Det
skulle ha varit ett rum utan funktion. Det skulle inte ha tjänat
något syfte, det skulle inte syftat på någonting.
Det var omöjligt för mig, trots mina ansträngningar, att fullfölja denna tanke, denna bild. Själva språket tycktes visa sig
oförmöget att beskriva detta intet, detta tomrum, som om man
bara kunde tala om det som är fullt, användbart och funktionellt.
Ett rum utan funktion. Inte ” utan precis funktion”, utan just
precis utan funktion; inte mångfunktionellt. Det skulle givetvis
inte ha varit ett rum ägnat enkom åt att ”frigöra” övriga rum
(skrubb, skåp, garderob, förråd, etc.) utan, än en gång, ett
rum som inte skulle ha tjänat något syfte.”

Kristina Jansson

Kristina Jansson

Målningen och Rummet

The Painting and the Inverted Shame

Nu har jag inte varit i ateljén på länge, på flera veckor, och då vet
jag plötsligt ingenting om måleri längre. Jag ska vara uppriktig,
jag är verkligen tveksam till om det går att formulera någonting
av verkligt värde när det gäller den egna enskilda processen. Den
är privat, en av väldigt få saker som verkligen är privat, oåtkomligt för giriga eller nyfikna fingrar.
Som målare känns det som om jag arbetar knästående. Det
är en både förnedrande och tvingande process, att bestämma sig
för att tro på en idé som ibland är så tunn så tunn, för att sedan
kliva in i gestaltandets helvete där skala, format, färg, metod och
bildförlagor långsamt skall arbetas fram. Man står där med ett
slags ingenting, ett ingenting utan varken mottagare eller egentligt syfte.
George Perec skriver om det omöjliga rummet. Han
försöker, utan framgång, föreställa sig ett rum utan någon som
helst mening eller användningsområde. Under mitt tredje år på
Konsthögskolan gjorde jag en maskin som inte gjorde någonting. Jag vevade en träarm och träblock flyttades omkring.
Träplankor, en träpinne, lim och en enda skruv behövdes för att
göra den. Jag fick veva och det var jobbigt, men den gjorde ingenting, inget kom ut av den, dessutom var den ful. Sedan tänker
jag på Hjalmar Bergman som i romanen ”Farmor och vår Herre”
beskriver det stora huset som byggts och hur man i det fått ett
överblivet, onödigt rum. Ett rum liksom i mitten, utan fönster
och social idé, hur man slutligen bestämde att detta rum skulle
användas som skamvrå.
Min ateljé har inte heller några fönster, jag behöver all den
väggyta jag kan komma åt. Det är lågt i tak och betonggolv. De
få människor som kommit in i den blir chockade över hur fult
det är och jag föreställer mig vilken besvikelse den utgör för alla
med fantasier om konstnärsateljén. Jag tillbringar mer tid i detta
rum än jag gör med mina barn. Skammen att måla.
Det finns något här. Jag var liten, bara fem år, kanske
sju. Det kunde ha varit 1974. Lekte med min syster och med
farmors storblommiga sidensjalar knutna runt halsen, nakna
älvor var vi. Och det är detta som är det viktiga, vi var helt och
hållet leken. Det fanns absolut ingen skarv mellan att vara hela
den upplevelsen, förkroppsliga den leken, en metamorfos som
egentligen är omöjlig. En superkraft, fullkomlig och magisk. Så
händer någonting. Först utanför min uppfattning, sedan alltmer
pockande. De vuxnas böjda ryggar, händer som håller fast, vill
ställa upp, så fint så gulligt. Fotografera. Jag blir helt vansinnig,
känner mig kränkt, kämpar varmsvettig och rödgråten för att
komma loss, rädda mig tillbaka till det som plötsligt glider ur
kroppen, blir medveten om hur jag ter mig; naken, snorförvri116

I haven’t been in my studio for ages now, several weeks in fact,
and it feels as though I no longer know the first thing about
painting. To be honest, I am truly doubtful whether it is even
possible to express anything of value regarding the individual
process itself. It’s a private matter, one of the few things that are
indeed private, inaccessible to greedy or curious fingers.
As a painter, it feels as though I work on my knees. It is both
a humiliating and coercive process; of deciding to believe in an
idea that may at times be flimsy, to say the least, only to enter the
hell of the depicting process where scale, format, colour, method
and pre-sketches are painstakingly worked on. And there one
stands, with a nothing of sorts, a nothing with neither receiver
nor actual purpose.
Georges Perec writes of the impossible space. Here he
attempts, with little success, to imagine a space with no meaning
or field of application whatsoever. During my third year at The
Royal Institute of Art, I made a machine that had no purpose.
I turned a wooden crank, and some wooden blocks were moved
around. A few wooden planks, a stick, glue and a single screw
was all that was needed to build it. I worked the crank, and it was
exhausting, but it didn’t actually do anything. Nothing came out
of it, and furthermore, it was ugly. It reminded me of a passage
in Hjalmar Bergman’s novel Grandmother and our Lord (Farmor
och vår herre, 1921), where he describes a large house built with a
residual, unnecessary room. A room situated at the centre, so to
speak, with no windows or social idea of any kind. It was subsequently provided with a function: it was to be used as a naughty
corner, as a means of punishing disobedient children.
My studio doesn’t have any windows either, I need all
the wall space I can get. The ceiling is low and the floor is raw
cement. The few individuals who have entered the room are
shocked at how unattractive it is, and I imagine what a disappointment it must be for those envisioning the quintessential
artist studio. I spend more time in here than with my kids. The
guilt of painting.
There is something key here. I was a small child, around five,
perhaps seven years old. It could indeed have been 1974. I was
playing with my sister, wearing my grandmother’s flowery silk
scarves tied around my neck. We were naked fairies. And this is
the important part: we were our game, entirely. The transition to
being the experience as a whole, of embodying the playful act,
was a totally seamless metamorphosis that should have been
entirely impossible. A superpower, absolute and magical. Then
something started happening. At first outside of my cognitive
realm, and then increasingly invasive and persistent. The stooping
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den. Jag faller ur den där magiska fickan i tid, rum och kropp,
Hjärtskärande förkrossad över insikten om att det jag nyss var,
så enkelt förvandlats till någonting sett utifrån och hur futtigt
och fult det blev. Det är en skam som väller upp, att det stoff
som var materien som fyllt mig, ryckts ur mig och lämnat kvar
ett ingenting för mig. Jag är plötsligt bara det som andra ser.
Mig själv som bild. Jag minns fotot, vet att det ligger någonstans, men kan inte hitta det.
När jag arbetar berättar måleriet hela tiden saker för mig.
Så är det att göra en målning, den har ett visst förlopp, men i
det förloppet kommer det att hända saker som inte kommer att
hända på exakt samma sätt igen. Därför är det så svårt att prata
om det, man vet så lite, sedan vet man allt men det har ingen
som helst betydelse, för nästa verk kommer att ställa helt nya
krav för sin tillblivelse.
Men så förstår man någonting annat också. En målning är
inte en bild. Den föreställer inte någonting, den är någonting.
Den är en instabil oscillation mellan sken och material, mellan vad den föreställer och materialets språklighet. Det har sin
specifika utbredning och med detta besitter och upptar den en
plats, dess pågående sker i ett här och nu i rummet. En målning
är aldrig en slump, ingen katt råkar springa över dess yta, inget
tecken eller märke av färg ligger där utan att det först placerats
och sedan tillåtits sin plats, de avslöjar målaren i hennes begränsningar, skicklighet eller manierism. Det du ser är ett direkt
avtryck av hennes kapacitet och förmåga till avsikt och val. Målningen och måleriet kräver ett avklätt betraktande. Vi kan inte
få någonting om vi bara tittar, vi måste se och låta oss betraktas
av verket och mötet kan kanske liknas vid ”det kusliga” (Das unheimliche) som Freud kallade en viss känsla, den andre befolkad
av den egna blicken. En plats som tittar på oss. Måleriet är också
någonting byggt på sin egen förmåga att lura och förföra, det är
en fullständig konstruktion, men det är inte samma sak som att
en målning inte kan vara verklig. Det finns inget ägandeskap på
själva upplevelsen, ett verk ger åt alla som vill ha det. Konsten
är promiskuös men inte prostituerad, detta får du, en gåva, men
inte mer.
Det är en stor skillnad mellan att vara konstnären inför
sina verk och en utomstående betraktare. Det finns inga enkla
svar till motiven. Efter det blir det bara värre. Jag har aldrig
förstått slutpunkten i en målning jag gjort. När jag möter andra
konstnärers verk får jag kontakt med det oskuldsfulla. Så kan jag
aldrig möta ett eget verk, det lämnar mig som en olycklig kärlek.
Jag målar för att bryta mig in i mig själv
Bilden går ju att översätta till andra språk men så är det
inte med själva materialet. Materialet är sensualism som träffar
eller inte, det är intimt och personligt, det landar i varje enskild
betraktares hela erfarenhetsgrund och hur man gör den där
transkriberingen, hur man låter de två storheterna skrubbas
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backs of the adults, their obstructing, grasping hands, so willing
to help, so well-intended and sweet. Out came the cameras. I
became utterly enraged, felt offended. Profusely sweating and
teary-eyed, I struggled to break free and to make my way back to
that place which was quickly draining from my body. I became
aware of my behaviour; naked, nose running. I fell out of that
magical pocket in time, space and body. I was heart-wrenchingly
devastated by the realisation that the enchanted state I had just
experienced could so easily be transformed to something visible from the outside, and was shocked at how paltry and ugly it
became. A sense of shame welled up in me, over the fact that the
essence that had saturated me was so violently torn out, leaving a
gaping hole in its place. I am suddenly reduced to something that
others can see. Myself as an image. I remember the photograph, I
know it’s around here somewhere, but I can’t find it.
As I work, the painting always tells me things. That is what
it’s like, creating a painting; there’s a certain progression to it,
but things happen during the painterly process that will never
happen in precisely the same way again. It is therefore difficult to
talk about it. You know so little, and then you know everything,
but none of it has any significance whatsoever. Because the next
work will present an entirely new set of demands regarding its
emergence.
But something else becomes apparent as well. A painting
is not an picture. It doesn’t represent something, it is something.
It constitutes an unstable oscillation between light and material,
between what it depicts and the linguistics of the material, which
has its specific ways of spreading and, through this, it takes possession of and occupies a space in the room, in a here and now. A
painting is never the result of chance; no cat just happens to run
across its surface, no sign or mark of paint lies there without it
having been placed there deliberately and allowed its space. They
expose the painter in her limitations, skill or mannerisms. What
you see is a direct impression of her capacity and ability to realise
her intentions and make choices. The painting and the painterly
act and impression demand a naked form of observation. Merely
looking will not offer anything. Instead, we must truly see and
allow ourselves to be observed by the painting. Perhaps such an
encounter can best be compared to “the uncanny” (Das unheimliche), as Freud called a certain feeling, the other validated by its
own gaze. A place that looks at us. Painting is also something
built on its own ability to beguile and seduce. It’s a construct,
but that is not to say that a painting can’t be real. There is no
ownership of the experience itself; an artwork offers something
to anyone who is willing to receive. Art is promiscuous, but not
a prostitute. Take it, it’s a gift, but nothing more. There is a huge
difference between being the artist facing her works and being
the observant outsider. There are no easy answers with regard
to the choice of motif. And it only gets worse after that. I have
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mot varandra. Det har med friktion att göra. Riktiga material,
riktig kontakt, eller som allra oftast, bortstött. Eller annorlunda
uttryckt; färg är hela tiden någonting annat än vad den föreställer. Detta andra är inte ens en egenskap som färgen själv innehar
som material, den är narrativ i latens, i väntan på betraktaren,
på någon form av kontakt. Som målare får man arbeta med
inlevelsen som en antagonist till materialen. Förhoppningen om
att, genom att gå in och göra allt det artspecifika som handlar
om måleri, som berör den måleriska verkligheten, nå fram till en
slutprodukt. En skör och komplex legering som utandas över tid
ett liv… någonting vid liv… levande.
Avlagringarna efter processen utstötta som ett verk. En förseglad hemlighet, ett odött objekt. En ovillig men inte omöjlig
part i en dialog.
I Horace Engdahls text om Rilkes tolkning av Orfeus och
Eurydike. ”Rilke slår ur händerna på oss den gamla vackra bilden av sångaren som går för att söka upp sin älskade i dödsriket
och föra henne tillbaka till jorden och av den stackars kvinnan
som, när Orfeus vänder sig om, upplever att hon dör ”en andra
gång”, som det heter hos Ovidius.” Han menar att det Rilke
pekar på är någonting helt annat, nämligen Eurydikes förhållande till sin egen död. Den Eurydike Orfeus finner är, enligt
Rilke, inte längre någon längtande brud som sitter och väntar
på hans återkomst. Hon är istället ”fylld till brädden” av den nya
upplevelsen av att vara död, ”likt ett havandeskap”. Det är i Rilkes tolkning ögonblicket då Orfeus vänder sig om och tittar på
henne som är skärningspunkten, där hans fatala misstag för hennes del inte betyder någonting, hon känner inte ens igen honom.
”Det som Orfeus har kommit ner för att hämta visar sig vara
en verklighet som är honom främmande och övermäktig.” Det
som diktaren vill hämta upp i dagsljuset är alltså inte längre den
älskade, utan det är den oåtkomliga upplevelse som den älskade
har erövrat genom att för alltid skiljas från diktaren och vända
sig bort från honom.
Vad jag menar är att man som målare är ganska hjälplös
inför sina egna arbeten, jag gör det jag ska och kan i umgänget
med processen men i den stund som, om man har riktigt tur,
verket blir klart är min roll helt utspelad, jag är oviktig.
Målningen vaknar.
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never understood the endpoint of a painting I’ve done. When
I encounter the works of other artists, I immediately come into
contact with the innocence. I could never encounter my own
artwork in that manner. It leaves me like an unrequited love.
I paint to break into myself. The image can be translated
into other languages, but this does not apply to the material itself. The material is a form of sensualism that either hits the mark
or not. It is intimate and personal and relates to every individual
viewer’s full range of experiences, and how one chooses to undertake that transcription, how one lets the two giants chafe against
each other. It has to do with friction. Real materials, real contact,
or as is mostly the case, rejection. Or to put it differently; paint is
always something other than that which it depicts. This “other”
is not even a characteristic that the paint itself possesses as a
material, it’s a latent narrative awaiting a viewer, some kind of
contact. As a painter, one must be involved as an adversary to the
material. With the hope that, by going all in, and doing all those
specific things that have to do with painting, and that deal with
the painterly reality, one will eventually achieve an end product.
A fragile and complex amalgamation that over time breathes life
into an existence… something alive… a living entity.
A byproduct of the process, ejected in the form of an artwork. A reticent secret, an undead object. A potential, albeit
reluctant partner in dialogue.
In his text on Rilke’s interpretation of Orpheus and Eurydice, Horace Engdahl writes: “Rilke overturns the old, beautiful
image of the singer who descends into Hades in search of his
beloved to bring her back to earth, and of the poor woman who,
when Orpheus turns around, experiences herself dying ‘a second
time’, as Ovidius puts it.” Engdahl sees Rilke as pointing to something entirely different, namely Eurydice’s relationship to her own
death. The Eurydice that Orpheus finds is, according to Rilke, no
longer the longing bride awaiting his return. Instead, she is “filled”
with the new experience of being dead, “like a pregnancy”. In Rilke’s interpretation, the precise moment when Orpheus turns and
looks at her constitutes the focal point, where his fatal mistake
means nothing from her perspective – she doesn’t even recognise
him. “That which Orpheus sought to bring back from Hades
shows itself to be a reality that is both strange and overwhelming
to him.” In other words, that which the poet aims at bringing to
the light of day is no longer his beloved, but rather the inaccessible experience that his beloved has vanquished by becoming
forever separated from the poet and turning away from him.
My point here being that, as a painter, one is quite helpless
in the face of one’s own works. I do all that I must and can do in
my interaction with the process, but luck willing, at the precise
moment that the painting is finished, my role has run its course. I
am no longer important.
The painting comes to life.
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The world
/---/ the world, no longer as a journey having constantly tp
be remade, not as a race without end, a challenge having
constantly to be met, not as the one pretext for a despairing
acqusitiveness, nor as the illusion of a conquest, but as the
rediscovery of a meaning, the perceiving that the earth is a
form of writing, a geography of which we had forgotten that
we ourselves are the authors.”

Världen
/---/ världen, inte längre som en resa att göra om och om
igen i det oändliga, inte som ett lopp utan slut, en utmaning
att oupphörligen anta, inte enbart som en förevändning för
ett hopplöst samlarbegär, inte heller som illusionen av en
erövring, utan som återupptäckten av en mening, förnimmelsen av en jordisk skrift, en geografi som vi har glömt att vi
själva har gett upphov till.”

Malin Pettersson Öberg
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Att nagla fast tiden i rummet

Nailing Down Time in Space

Lämna dörren öppen för det okända, dörren mot mörkret. Det är
därifrån de viktigaste sakerna kommer, därifrån man själv kom och
dit man är på väg. 1

Leave the door open for the unknown, the door into the dark. That’s
where the most important things come from, where you yourself came
from, and where you will go. 1

Det mörka innandömet av huset i Gokayama; mannen framför
tekitteln, röken, de sotiga takbjälkarna. Vi klättrar uppför stegar,
våning för våning i huset som byggts av trä och rep. Man brukade föda upp silkesmaskar här, väva trådar. Långt in i modern
tid fortgick livet som på medeltiden. Vinden i huset, som bär
formen av två bedjande händer, är full av rostiga verktyg (här
kan man se ut över de snötäckta bergen).

En läsning är för mig något prövande. En utforskning där förunderligheten över de oväntade sammanhangen måste få sippra
fram. Läsningen och skrivandet som en långsam kontinuerlig
rörelse, en analogi till den förändringsprocess vi befinner oss i.
Översättning, flykt, förflyttning. Hur hakar tiden i rummet och
vad sipprar fram genom dessa strukturer?
Det första rummet på min resa: ett hotellrum på sextonde våningen i en medelstor japansk stad (på Hokkaido, den nordliga
ön). Likt ett öga eller en kamera blickar det ut över stadens nätverk, speglar sig i dess skyskrapor och byggarbetsplatser. I det här
rummet kan jag tänka, här finns det rymd och genomskinlighet.

The dark interiors of the house in Gokayama; the man in front
of the kettle, the smoke and sooty rafters. We climb up ladders,
floor by floor in the house built of wood and rope. They used to
breed silk worms here, weave threads. Far into the Modern Era,
life went on as in the Middle Ages. The attic of the house, which
bears the shape of two praying hands, is full of rusty tools (here
one can look out over the snow-capped mountains).
For me, reading is a tentative act. An exploration that allows
our astonishment for the unexpected connections to seep forth.
Reading and writing as a slow continuous movement, an analogy for the transformation process we find ourselves in. Translation, escape, displacement. How does time connect to space and
what seeps through these structures?

Andra rum: under en resa till Italien fotograferar du av dagstidningen på bardisken framför oss. Bilden av barnet i resväskan
fascinerar dig: det ihopkrupna barnet, som i en andra livmoder
(vilket författaren till artikeln påpekar). En andra födelse hade
kunnat erbjudas det barnet, om hans mamma lyckats få med sig
honom genom flygplatsens säkerhetskontroll.
Säkerhet. Atomkraft som styrka, makt, kontroll. Så framställdes
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den i Japan efter andra världskriget och så framställs den fortfarande av de som har något att vinna på denna industri. Landets första
möte med atomkraften: bombningen av Hiroshima på morgonen
den 6 augusti, 1945.

The first room on my trip: a hotel room on the sixteenth floor in
a medium-sized Japanese city (in Hokkaido, the northern island).
Like an eye or camera, it looks out over the city network, reflecting itself in skyscrapers and construction sites. I can think in this
room, with its space and transparency.
Other rooms: during a trip to Italy you photograph the newspaper
lying on the bar in front of us. The picture of the baby in the suitcase fascinates you: it lies curled up as though in a second womb,
as the author of the article points out. A second birth could have
been offered that child, if his mother had succeeded in getting him
passed airport security.
Security. Atomic energy as strength, power, control. This is how
it was presented in Japan after World War II, and is still presented by those who have something to gain from the industry.
The country’s first encounter with atomic energy: the bombing
of Hiroshima on the morning of August 6, 1945.

Jag betraktar klockan som stannat på 8.15. Kläderna skolbarnen
hade, vattenflaskorna, väskorna, glasögonen, hårlockarna. Omsorgsfullt uppradade i montrar berättar föremålen sitt tydliga
språk, intar rollen av historiens vittnen. Ljuset från atombomben
orsakade fotografiska avtryck av människor och föremål på byggnader och fasader, dubbelexponerade röntgenfilm i sjukhusens
förvaringsskåp.
1974 flyttar du från norr till söder för att fortsätta dina medicinstudier. Från ett studentrum i Umeå till en etta utan badrum
i Göteborg. Du flyttar in hos honom, och övertalar universitetet
att få börja din femte termin här. Trots platsbrist låter de dig
börja, och dina föräldrar dig låna en resväska. Från denna tillfälliga bostad finns bara ett fotografi, där syns du, försjunken i dina
tankar.
Georges Perec var fixerad vid att minnas, även det obetydliga. Att
bevara, samla, spara – nagla fast tiden i rummet, i texten. 1974
för han protokoll över varje måltid han äter, en lista som senare
blir dikt. Besattheten av att minnas beskrivs som en effekt av att
han som barn var tvungen att glömma: sina föräldrar som dog i
kriget, sitt namn, sin nationalitet, sitt språk. Det polskklingande
Peretz ändrades till det franskklingande Perec. Vem blir vi i frånvaron av oss själva?
I W eller minnet av barndomen skriver han: ”jag vet att jag inte
har något att säga, jag vet att jag ingenting säger; jag vet inte om
det jag skulle ha att säga är osagt därför att det är outsägligt (det
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I look at the clock that
stopped at 8:15. The
clothes worn by the schoolchildren, the water bottles,
bags, glasses, locks of hair.
Carefully lined up in display cases, the objects speak
for themselves, taking the
role of history’s witnesses.
The intense light of the
atomic explosion created
photographic imprints
of people and objects on
buildings and facades. It
double-exposed X-ray film
in hospital cupboards.
In 1974 you move from
north to south to continue
your medical studies. From
a dorm room in Umeå to
a one-room flat without a bathroom in Gothenburg. You move
in with him, and persuade the university to let you start your
fifth semester here. Despite the lack of space, they let you enrol,
and your parents lend you a suitcase. There is only one existing
photograph from this temporary residency, and it shows you lost
in thought.
Georges Perec was obsessed with remembering, even the most
insignificant things. To preserve, collect, keep, to nail down time
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outsägliga är inte något som ligger dolt i det skrivna, utan något
som en gång gjorde att det skrivna alls blev skrivet); jag vet att
det jag säger är blankt, neutralt och ett uttryck en gång för alla
för en förintelse en gång för alla.”2

in space, in written form. In 1974, he recorded every meal he ate,
a list that later became poetry. This obsession with remembering
could have had to do with the fact that, as a child, he was forced
to forget: his parents who died in the war, his name, his nationality, his language. The Polish-sounding Peretz was changed to
the French-sounding Perec. Who do we become in the absence
of ourselves?
In W, or the Memory of Childhood he writes, “I do not know
whether I have anything to say, I know that I am saying nothing; I do not know if what I might have to say is unsaid because
it is unsayable (the unsayable is not buried inside writing, it is
what prompted it in the first place); I know that what I say is
blank, is neutral, is a sign, once and for all, of a once-and-for-all
annihilation.” 2

Radioaktiviteten sprider sig genom rummet, genom tiden. Den
sipprar in och har kommit för att stanna. Trots bombernas förödelse, trots motståndsrörelserna och jordbävningsriskerna. Fem
år sedan Fukushima, tjugo mil från den plats där reaktorerna
smälte, är vi fortfarande många som undrar. Vad finns i vattnet
vi dricker, i den vackra snön som för en gångs skull faller över
huvudstaden?
Engelskans ”to fall in love” har ingen motsvarighet i svenskan.
”Att falla för någon” duger inte. Men jag faller för dig. Varje dag
faller jag litegrann. Jag tänker ”to fall in love with someone is to
fall in love with the city where it all takes place”. Om Tokyo har
du skrivit att staden påminner oss om att det rationella enbart är
ett system bland många:

Radioactivity spreads through space, through time. It seeps in
and has come to stay, despite the devastation in the wake of the
bombs, the resistance movements and the high risk of earthquakes. Five years after Fukushima, two hundred kilometres
from the place where the reactors suffered a meltdown, we are
still wondering: What is in the water we drink, or in the beautiful snow that for once is falling over the capital?
The English expression, “to fall in love”, has no equivalent in
Swedish. “Att falla för någon” is not good enough. But I’m falling for you. Every day I fall a little. To fall in love with someone
is to fall in love with the city where it all takes place, I think to
myself. Regarding Tokyo, you have written that the city reminds
us of the rational constituting merely one system among others:

”Gatorna i denna stad har inga namn. Det finns naturligtvis
en skriftlig adress, men den har endast ett postrelaterat värde.
Den hänvisar till en planritning (genom distrikt och kvarter
som inte alls är geometriska), vars kännedom är tillgänglig för
brevbäraren men inte för besökaren. Den största staden i världen
är praktiskt taget okategoriserad, de utrymmen som utgör dess
beståndsdelar är namnlösa.” 3
Jag läser: ”Insidan av ett kärnkraftverk är uppdelad i två delar:
det icke förorenade området (område A) som betraktas som en
strålningsfri zon, och kontamineringskontrollområdet som är
en i hög grad bestrålad zon. Detta område delas vidare in i två
delar: område B (det sekundära kontrollområdet) som har en låg
nivå av strålning och område C (det primära kontrollområdet).
Malin Pettersson Öberg
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För att komma in i område C passerar arbetarna genom en dubbel ståldörr med luftsluss. Korridoren som föregår denna dörr
kallas Matsuno Roka (”Pine Corridor”) av arbetarna. Namnet
kommer från den traditionella kabukiberättelsen Chushingura
och indikerar att när du beträder korridoren befinner du dig i ett
område förknippat med stor fara.” 4
Intrycken från min resa blandas med andras ord och bilder:
brottstycken ur en film från 1983, en reseskildring som beskriver
ögonblick av stulen sömn, väntan, känslan av undantagstillstånd.
Det obetydliga och banala som det enda som fortfarande betyder något.

1974
Oljekrisen från föregående år fortsätter med ransonering av varor. I Japan går ett rykte om att toalettpappret ska ta slut. Många
buffrar toalettpapper, men det visar sig stanna vid ett rykte.
Upprustning. Indien provspränger sin första kärnladdning och
blir världens sjätte kärnvapenmakt. Vid de japanska kärnkraftverken försämras arbetsvillkoren och de tillfälligt anställda, som
ibland kallas ”nuclear power plant gypsies” 5, får ta emot högre
strålningsdoser än de fast anställda.
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“The streets of this city have no names. There is of course a
written address, but it has only a postal value, it refers to a plan
(by districts and by blocks, in no way geometric), knowledge of
which is accessible to the postman, not to the visitor: the largest
city in the world is practically unclassified, the spaces which
compose it in detail are unnamed.”.3
I read: “The inside of a nuclear power plant is divided into two
sections: the non-contaminated area (Area A), regarded as a radiation-free zone, and the contamination control area which is a
highly irradiated zone. This area is further divided into two sections: Area B (the secondary control area) which has a low level
of contamination, and the Area C (the primary control area).
In order to enter Area C, workers pass through an air-locked
double steel door. The corridor before this door is called Matsuno Roka (Pine Corridor) by the workers. This name comes from
the traditional Kabuki story Chushingura and indicates that once
you enter this corridor, you are in an area of great danger.” 4

The impressions from my journey are blending with the words
and images of others: fragments of a film from 1983; a travelogue describing moments of anticipation, snatches of sleep, the
sense of a state of emergency. The insignificant and banal as the
only thing that still matters.
1974
The oil crisis of the previous year leads to the rationing of goods.
In Japan there is talk of toilet paper becoming scarce, and people
start hoarding the product, but it turns out to be just a rumour.
Arms race. India conducts its first successful nuclear bomb
test and becomes the world’s sixth nuclear power. At Japanese
nuclear power plants the working conditions deteriorate, and
subcontracted workers, at times referred to as “nuclear power
Malin Pettersson Öberg

Animeserien Space Battleship Yamato visas för första gången i
TV. En era inleds, där även tecknade serier kan användas som
verktyg för att påverka den allmänna opinionen. Men också som
medel för motstånd.
Om Aniara skriver Harry Martinsson, som tilldelas Nobelpriset i litteratur: ”Aniara kan sägas vara en fantasiprodukt som är
skriven av tiden. Därigenom är den i viss mening en anonym
skapelse. Den handlar om allas vår gemensamma egendom av
världsförhoppning, sorg och besvikelse, men också om våra
försök att skapa frister eller att med fantasins hjälp fördröja eller
uppskjuta obönhörliga förlopp.” 6

plant gypsies”i, receive higher doses of radiation than company
employees.
The anime series “Space Battleship Yamato” is aired on television for the first time. This marks the beginning of an era where
cartoons are not only used to shape the public opinion, but also
as a tool for resistance.
Harry Martinson is awarded the Nobel Prize in literature. Regarding his poem Aniara, Martinsson writes: “Aniara can be described as a fantasy product written by time itself. It is therefore
in some sense an anonymous creation. It deals with our common
concern for the future of the world, our sorrow and disappointment, but also with our attempts to create respites and, with the
help of our imagination, delay or postpone inevitable courses of
events.” 6
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Project for a novel
I imagine a Parisian apartment building whose facade has
been removed – a sort of equivalent to the roof that is lifted
off in Le Diable boiteux, or to the scene with the game of go
in The Tale of Genji – so that all the rooms in the front, from
the ground floor up to the attics, are instantly and simultaneously visible.
The novel - whose title is Life a User´s Manual – restricts itself
(if I dare use that verb for a project that will finally extend to
something like four hundred pages) to describing the rooms
thus unveiled and the activities unfolding in them, the whole
in accordance with formal procedures which it doesn´t seem
necessary to go into here in detail /---/ This project has more
than one source. One is a drawing by Saul Steinberg that
appeared in The Art of Living (1952) and shows a rooming-house (you can tell it´s a rooming house because next
to the door there is a notice bearing the words No Vacancy)
part of the facade of which has been removed, allowing you
to see the interior of some twenty-three rooms ( I say ”some”
because you can also see through into some of the back
rooms). The mere inventory – and it could never be exhaustive- of the items of furniture and the actions represented has
something truly vertiginous about it:

”Huset
Romanprojekt
Jag föreställer mig ett parisiskt hus vars fasad har lyfts bort –
ett slags motsvarighet till det bortlyfta taket i Le diable boiteux
eller scenen där man spelar go i Genji monogatari emaki – så
att alla rum, från bottenvåningen till vinden, som vetter mot
fasaden är synliga samtidigt och omedelbart. Romanen – vars
titel är Livet en bruksanvisning – begränsar sig (om man kan
använda detta verb för ett projekt som i sin slutgiltiga form
kommer att omfatta omkring fyrahundra sidor), till att beskriva
de på så sätt blottade rummen och de scener som utspelar
sig i dem, allt enligt formella procedurer vars detaljer jag inte
anser det nödvändigt att gå in på här /---/ Ursprungen till
projektet är många. Ett av dem är en teckning av Saul Steinberg, publicerad i The art of Living (London, Hamish Hamilton, 1952), som föreställer ett hyreshus, (man vet att det är
ett hyreshus eftersom det bredvid entrén hänger en skylt med
texten No Vacancy) varav en bit av fasaden har lyfts bort, så
att man kan se insidan av omkring tjugotre rum (jag säger
omkring, då man även skymtar några av de bakre rummen),
bara en inventering – och den skulle ändå inte kunna vara
uttömmande – av de möbler och händelser som skildras är i
sanning överväldigande … ”
Sid 63
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