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Lina Selander ger historien ny tyngd
Lina Selander värjer sig mot tidens tempo. På Venedigbiennalen representerar hon
Sverige med fem filmer om dokumentation, kollaps och historiska brytpunkter.

I år är det Norges tur att ställa ut i den nordiska paviljongen på
konstbiennalen i Venedig. Men den svenska konsten får ändå
utrymme. I höstas utsåg Moderna museet konstnären Lina Selander
till Sveriges representant. I maj öppnar hennes utställning
”Excavation of the image” på Arsenale.

– Det är en enorm glädje, och en ynnest att få visa sig i så stor skala
och i ett internationellt sammanhang, säger konstnären.

De fem filmer som ställs ut har kommit till vid olika tidpunkter och
skildrar olika skeenden och tankemodeller. Det senaste, ”The
offspring resembles the parent”, färdigställdes inför biennalen. Men
trots olikheterna samspelar verken och fungerar därmed väl ihop i det
320 kvadratmeter stora rum som har abonnerats.

– Samtliga verk handlar om överdokumenterade platser eller
historiska brytpunkter, och mycket om bilderna av händelserna. Det
handlar om autencitet och erfarenhet, om hur allt alltid är medierat.

Samhörigheten förstärks av hur rummet är uppbyggt, som ett
”metamontage”. För Lina Selander är det rumsliga nästan lika viktigt
som verken. Beroende på var i rummet man står kan man se flera
skärmar samtidigt, medan filmernas sparsamma ljudsättning skapar
vad hon liknar vid ett klockspel.

Modernitetens begär och misslyckanden löper genom
konstnärskapet, liksom skildrandet av sådant som redan skett och
dokumenterats, från antiken till Tjernobyl. I ”The offspring resembles
the parent” utgår Selander från gamla tyska nödpengar, men där finns
också annat. Även om bilderna för sig kan tyckas aparta skapar de
tillsammans ett slags ”meditation över pengar, tecken och natur”.

– Jag tycker om när materialet har en erfarenhet, när det finns en
berättelse eller koppling. Det som fascinerar är hur materialet ändå
blir mitt i redigeringsprocessen. Det blir min bild av det, det ges en ny
tyngd och blir inlemmat i en ny historieskrivning.
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Processen bakom varje film är omfattande. Hon gör research och
resor, gräver ner sig i arkiv och försöker ta tillvara på historien, göra
dess material till sitt eget, för att spegla samtiden. Filmerna får ta sin
tid. Något som skiljer utställningen i Venedig från tidigare är den stora
mängden besökare. Kommer de att ta sig den tiden?

– Det här är ingen tv-serie, ingen one-liner. Jag har aldrig arbetat så.
Det blir ett slags politiskt statement, att gå emot ett visst slags tempo
och dramaturgisk kurva. Vi får nästan aldrig tänka klart i dag utan ska
hela tiden leverera, paketera, lägga ut en bild på Instagram. Motsatsen
ger en möjlighet att verkligen se och reflektera.
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