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Konstnären Lina Selander har gjort en

stum!lm, som i sin tur har bearbetats in

mellan de slutna ramar som en bok innebär.

Felix Vogel gör ett försök att kontextualisera

hennes verk; jag tröttnar lätt på dylik feghet,

att inte låta konsten tala för sig själv. Inget ont

om Vogels essä, den är utmärkt, men varför

förta tätheten i detta verk, som med sin

accelererande stumhet går djupt in i läsaren?

Nåja. Bokens gra!ska form skevar, stör och

utmanar händerna när jag tar i den. Omslaget

är ojämnt, så till vida att

förstasidan/framsidan hela tiden glider mig ur

händerna, som om hela anslaget,

presentationen glider mig ur händerna. Inlagan

är, i sin tur, rä"ad/skuren i långkanten, som
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om den var de stängsel som ville hålla bilderna

kvar inne i boken, fängsla dem, som de

palestinier, som näten mot himlen håller nere,

instängda med en daglig påminnelse att de

bara är araber. Näten, som !gurerar om och

om i boken, är ditsatta av den israeliska

ockupationen, som "skydd" från skräp

uppifrån, från ockupationsmakten själv. En

talande bild. Bilderna talar till oss; viskar.

Ställer till med andningspauser: svarta, vita.

Ibland tystnar bilderna och annan text

framträder; den berättar för oss att vi är där,

den talar i dialog med sig själv, jag känner mig

inkluderad på samma sätt som när jag läste

Jönssons "Livdikt". En intim åhöran. På Lenas

fotogra! av vad jag tolkar som uruppförandets

lokaler !nns tre (3) pallar av inbjudande

karaktär, men bara tre, vilket jag ser som att

verket lockar till en intim dialog, ett spel med

högst fyra deltagare. När nu !lmen bokatiseras

så blir intimiteten mellan konstnärens tankar

och mina egna ännu intensivare; ord kan man

glömma, men bilder ligger inskurna under

ögonens lock.

De ideologiska instrument som kontrasteras i

boken, som måste betraktas som en helhet,

som trots sin dramatiska kurvatur, hänfaller åt

att likställa de olika ting och begrepp som den

innehåller, de instrumenten kan vara: boken

själv, heliga skrifter, stängsel, mörker, min text

i detta nu, du, du, du, perspektivet mot himlen

som återkommer, läsk, stadsvyer och Baruch
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Goldstein.

Sammanhållet så ger upplevelsen av Lina

Selanders bokverk mig en känsla av

klaustrofobisk ensamhet och jag återkommer

ständigt till tanken om bilderna som målade in

på varenda boksida och världen som en

ofärdig plats, fortfarande under konstruktion;

en process som får mig att vilja agera, men

boken, och världen, pekar inte åt någon annan

riktning än den som får plats mellan händerna

på en avbitartång. Jag tror att jag har en sådan i

källaren, jag ska gå ner och titta efter.

Freke Räihä
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