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När Lina Selander kom till Hebron var det något som grep tag i henne. En
känsla av instängdhet.

I morgon har hon vernissage med utställningen ”Around the cave of the double
tombs” på Norrlandsoperan.

I Hebron är konflikten mellan Israel och Palestina väldigt påtaglig. Till skillnad från
många andra ställen så lever bosättarna på palestiniernas tak. Palestinierna har
satt upp stängsel och galler över gatorna, som skydd mot stenar och andra
föremål som bosättarna kastar mot dem. Det var bland annat detta som fastnade
på Lina Selanders näthinna.

– Det jag fastande för var gallret, detta sorgliga stilleben, säger hon.

”Öppet sår”

Konstnären Lina Selander har varit i Hebron sammanlagt två veckor under förra
hösten och i våras. Hon har filmat, fotat, pratat med människor och nu kommer
hon till i Vita kuben på Norrlandsoperan i Umeå med utställningen ”Around the
cave of double tombs”.

– Jag blev så otroligt berörd där i Hebron. Det var som ett öppet sår, säger hon.

Israel och Palestina kan vara ett av de mest exponerade områdena i världen.
Genom media har vi matas med många bilder därifrån. Men Lina Selander anser
att hon kan lysa på konflikten med ett annat ljus genom att hennes utställning är
en subjektiv berättelse.

– Det är en röst som har en helt annan kraft, säger hon.

Med stillbild, sakta vankande filmsekvenser, tystnad och text vill hon förmedla den
instängda, syrefattiga känslan som hon upplevde i Hebron. Det är inga rätt eller
fel. Ingen objektivitet, inga svar på några frågor eller hänsyn till källor. Det bara är.

– Det finns plats för betraktaren att tänka.

Skarpa klipp

En annan effekt hon jobbat med är skarpa klipp i filmen. Med det vill hon
visualisera den upphackade tillvaron som man kan uppleva i palestina, med
checkpoints och kontroller.

– Det är inga mjuka övergångar. Rakbladet är väldigt närvarande, säger hon.

Utställningen äger rum i Umeå fram till 15 januari nästa år.

Annons
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