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Svensk oas i en brutal biennal
VM I KONST I en Venedigbiennal proppfull av verk som ropar ut budskap om våld och
utsugning i en plågad värld övertygar Lina Selanders utställning genom stillhet och
koncentration.

Chiharu Shiotas visuellt effektfulla installation ”The key in the hand” är som gjord
för att fotograferas. Foto: DOMENICO STINELLIS/AP

Den pågående Venedigbiennalen består av en till ytan magnifik
huvudutställning (se SvD i söndags) – och av mängder med bidrag
från olika länder som presenteras i ett nationellt sammanhang, som
ett VM i konst ungefär.

Om kapitalismkritik och högläsning av Karl Marx ”Das Kapital” är ett
huvudstråk i konstnärlige ledaren Okwui Enwezors stora show,
spökar Lenins ande bland minst tre av de nationella bidragen. Den
gamle revolutionärens likstela ansikte dyker upp i både polska och
ryska paviljongen i parken Giardini. Och mitt i Arsenaleområdet, intill
Enwezors dystopiska ”All the worlds futures” – där det sista ordet kan
utläsas både som ”framtider” och som en ekonomisk term – dyker
bolsjevikpartiets f d ordförande upp även i Lina Selanders nya film.

Selanders filosofiskt inspirerade konst, som presenteras i Moderna
museets regi, gör den tillfälliga svenska paviljongen till en oas av
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stillhet. Skickligt utnyttjar Lina Selander det stora och höga rummet
genom att med avskärmningar skapa en diagonal. Längst in visas så
den nya filmen ”The offspring resembles the parent”, en titel som på
Selanderskt vis anspelar till Aristoteles teori om arvsanlag.
Associativt flätar hon ihop arkivbilder till ett flöde som viskar där
andra skriker.

Lina Selanders berättelse, full av referenser till väpnad konflikt och
kolonial historia, ligger helt i linje med grundtonen i 2015 års politiskt
färgade Venedigbiennal. Den är också vacker att se på, inte minst när
hon i närbild sveper över gamla tyska inflationssedlar från 1920-talet,
vardagliga symboler för en värld i sönderfall.

Gamla sedlar spelar märkligt nog en huvudroll även i ett annat
nationellt bidrag som sticker ut bland de övriga. Det ryms i
Australiens svarta paviljong, det första nybygget i Giardini-parken på
över 30 år. Fiona Hall har skapat en spektakulär utställning, en
sorgesång över den australiska kontinentens ursprungsbefolkning,
fauna och flora. Jag fastnar länge framför en glasvägg täckt av
sifferkolumner, serienummer från dollarsedlar, sönderklippta till
strån som i sin tur flätats samman till fågelbon. Varje bo representerar
en utrotningshotad art.

Naturen är central även i den franska paviljongen där Céleste
Boursier-Mougenot säger sig ha skapat ”en organisk ö” med
inspiration från italiensk landskapsarkitektur från 1500-talet. Ön, eller
öarna, visar sig bestå av tre stycken bastanta rotklumpar med
tillhörande barrträd. Då och då rör de sig långsamt över rummet och
strax utanför, i parken. Ser man sig omkring blir man varse en
assistent som manövrerar dem via fjärrkontroll. Det är överraskande
– även effektsökande och försett med yvig intellektuell överbyggnad,
men kul för en stund.

Alldeles intill levererar British council biennalens glädjekick i form
av Sarah Lucas fallosar och underkroppar, de senare gipsavgjutningar
av hennes vänner. De flesta av skulpturerna har fått en cigarett
instoppad i rumpan. Lucas, konstnär ur den så kallade ”Young british
artist”-generationen, har låtit måla paviljongens väggar väldigt gula –
”crème anglaise” kallar hon nyansen med en anspelning på något
typiskt brittiskt. Ja, det är roligt och surrealistiskt, inte larvigt som
man först skulle kunna tro.

Stor chans att, liksom Sarah Lucas, bli publikfavorit redan vid det
första intrycket har Chiaru Shiotas installation ”The key in the hand” i
den japanska paviljongen. Helt enkelt för att hennes idé om nycklar
som hänger i en stor väv av röda trådar – som ett rött moln över två
vittrade träbåtar – blir så vacker. Inte minst som foto i de
mobilkameror som många biennalgäster dokumenterar sina besök
med. Båtarna vill konstnären se som farkoster för minnen och
nycklarna är insamlade från hela världen.
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Kitschigt? Inte alls, utan emotionellt berörande som få andra verk i en
brutal biennal.

Clemens Poellinger är konstkritiker och t f litteraturredaktör.
clmens.poellinger@svd.se
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