
Konstnären Lina Selander besökte Västbanken och i synnerhet staden Hebron. Hon har redovisat det i en sexton minuter lång svartvit film. Alldeles tyst.
Stillbilder växlar om med korthuggna texter. Inga förklaringar, mest ett slags hänvisningar, som i sin knapphet understryker bilderna. Det finns inga
förklaringar. Däremot en vardaglighet så nära att jag kan fantisera att jag rör vid den.
Denna viktiga film har Selander gjort en artists book av. Den korta filmen har blivit en tjock bok, lmed lika rått snitt som tilltalet är direkt.
Boken öppnar som filmen med en liten dialog:
”Have you just been there?
Yes.
And did you see?
Yes.
Are you going to write about it?
(Här klipps två sammanknutna åsnesvansar från en väggmålning in)
Simple images
and simple texts.”
I en svit stillbilder, samma i boken som i filmen, strövar hon omkring och noterar enkla ting i Hebron. En disk, ett slags verktyg, portar, gatan.
En längre sekvens visar en enkel museimodell av det forntida Jerusalem.
Snart dyker en hotfull säkerhetskontroll upp och påminner oss om att alla dessa små ting finns på Västbanken.
En återkommande bildsekvens i filmen är en affärsgata i Hebron, de enda rörliga bilderna bland ibland svårtolkade och okommenterade snap shots. Jag följer
med Selanders kamera, men hela tiden är blicken riktad uppåt, för där är ett nät spänt för att skydda de shoppande palestinska invånarna från olika föremål
som de israeliska bosättarna kastar på dem. Stolar, sopsäckar, klädhängare, träbitar och en mängd andra föremål ligger där ovanför den filmande Selander.
Den vandringen återkommer gång på gång i filmen och boken. Hon undersöker detta fruktansvärda, noterar varje brusten maska i nätet, lägger märke till alla
föremål som ligger samlade som efter en misslyckad fiskefärd i ett skrotupplag, alltsammans avsett att träffa och skada människorna i staden.
Det ligger mer sorg än vrede i filmen och boken. Den närsynta undersökningen av verkligheten i Hebron känns som en främmande dröm.
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Boken är lika tung att bläddra i och lika omöjlig att lägga ifrån sig som att se filmen.
Inget hopp, bara en notering, som slutar med samma fråga som öppnade.
Kommer du skriva om det?
Ja!

Thomas Millroth
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