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Lina Selander. Från installationen Excavation of the Image – Imprint, shadow, spectre, thought, 2015.
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Smarta visuella idéer  
på Venedigbiennalen

 Ju närmare biennalområdet jag kommer, desto 
tätare blir strömmen av människor som 
söker sig dit. Ur de trånga gränderna kommer 
bekanta, vi faller in i varandras spår och frågar 
nyfiket om gårdagens upptäckter. Vad har du

         sett? Och vart ska du nu? Den otåliga jakten 
på konstupplevelser ska snart börja om på nytt, 
men ännu en liten stund är allt lugnt. Luften är 
ljum och vattnet i kanalerna kluckar behagligt. 
En stilla bris från lagunen utanför Venedig slår 
emot mig när jag kommer ner på kajen. Jag tar ett 
djupt andetag och går i riktning mot Giardini, den 
lummiga stadsparken där många av de nationella 
paviljongerna ligger. 

Jag har siktet inställt på fotografer som deltar 
i Venedigbiennalen, undrar vilka de kan vara och 
vilken sorts fotografi de ställer ut? Det ska visa 
sig att det är en hel del fotografi med i år, och att 
det till övervägande delen handlar om dokumen-
tära bilder, som i en konceptuell inramning ges 
en uttalat politisk intention. Här finns väldigt 
lite iscensatt fotografi men desto mer av foto-
grafiskt arkivmaterial – som länge varit en stark 
trend i samtidskonsten – och flera projekt kring 
identitet som vi kan känna igen från vår svenska 
fotohistoria.

I Belgiens paviljong gräver man i landets mörka 
förflutna. Kolonialismens efterverkningar belyses, 
bland annat genom ett grundligt genomsökande 
av arkiv och historiska objekt. Maryam Jafri, från Pa-
kistan (bosatt i Köpenhamn och New York), placerar 
flera fotografier som avbildar samma historiskt av-
görande händelse bredvid varandra. Hennes tydliga 
grepp visar hur minnet av självständighetskampen 
i Ghana, Moçambique och Kongo på 1950- och 60-ta-
len blivit en fotografisk handelsvara. Jätten Getty 
Images äger rättigheterna till många av fotografi-
erna, och tar saftigt betalt för dem, men Jafri lyfter 
fram att det också finns andra källor att tillgå. 

Mathieu Kleyebe Abonnenc (Franska Guyana/
Frankrike) koncentrerar sig på en staty av Victor 
Schœlcher, som på 1800-talet arbetade för slaveriets 
avskaffande. Den franske statsmannen porträtt- 
eras bredvid en oidentifierad halvnaken slav, och 
Abonnencs närgångna fotografier av skulpturens 
detaljer diskuterar (makt)relationen mellan män-
nen. Genom fotogravyrens mättade nyanser ges 
död materia nytt liv.

I Sveriges paviljong, som i år ligger inhyrd i änden av 
Arsenale, visar Lina Selander en tät installation med 
filmer och objekt som utforskar den fotografiska 

bildens grundläggande verkningar. Hennes efter-
tänksamma flöde av stillbilder från olika historiska 
dokument, och i skilda tekniker, formar en kedja 
som öppnar för tolkning av fotografiet som minne 
och material. I en avlång glasmonter visar hon 
fotografier som bokstavligen är avtryck från svagt 
radioaktiva stenar innehållande uran. Selanders 
mörkt strålande fläckar bildar ett slags referens-
punkt till de andra fotografiska dokumenten i den 
flod av bilder som Venedigbiennalen utgör.

Huvudutställningen All the world´s futures har 
satts samman av superkuratorn Okwui Enwezor, 

Magnus Bons har siktet inställt på 
fotografer som deltar på biennalen 
i Venedig. Han hittar dokumentära 
bilder i konceptuell inramning och 
flera projekt kring identitet.

text: magnus bons

Mathieu Kleyebe Abonnenc. Forever weak and 
ungrateful, 2015, Heliogravure, 47,4 x 30,7 cm.
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född i Nigeria men just nu verksam i München, och 
ett av flera teman är arbete och sociala förändring-
ar, i dag och historiskt. Två som smidigt passar in 
under den rubriken är svenska Petra Bauer och eng-
elsmannen Jeremy Deller. Båda visar arkivmaterial, 
Bauer projicerar gruppfoton av svenska kvinnor 
som kämpade för rösträtt och oberoende i början 
av 1900-talet, och Deller visar originalfotografier av 
kvinnor som arbetade i gruvorna i Wales tagna på 
1860-talet. Enwezor har också valt att ta med Walker 
Evans ikoniska bildsvit Let us now praise famous men 
från 1930-talets depression i usa, som uppvisar 
samma djupa elände och frustration. 

Amerikanarna Keith Calhouns och Chandra 
McCormicks fotografier från dagens usa skapar en 
märklig tidsmässig rundgång, inte bara till Evans 
bilder utan till det mesta av arkivmaterialet från  
i går som vaskats fram till utställningen. I bilderna 
ser jag fängslade afroamerikaner som i dag sliter 
slavar på åkrarna. Har tiden stått still? Även Mark Le-
wis, i Sydafrikas paviljong, lyfter fram miljöer som 
annars ligger i mörker. Hans laddade färgfotografier 
skildrar bland annat informella marknadsplatser i 
Johannesburg. Jag ser underjordiska rum där högar 
av kohuvuden ligger barskrapade på allt ätbart som 
ett slags civilisationens slutliga restprodukter. 

På årets biennal finns också flera intressanta 
exempel på porträttfotografi, både av klassiskt snitt 
och med mera nyskapande grepp. I den chilenska 
paviljongen visar Paz Errázuriz en serie svartvita  
foton från 1980-talet av transsexuella och för-
ståndshandikappade i en dokumentär stil som 
starkt påminner om Christer Strömholm och An-
ders Petersen. Om Errázuriz är bekant med svensk-
arnas bilder vet jag inte, men hon är ytterligare ett 
exempel på denna fotografiska undergenre som på 
ett inkännande sätt försöker skapa ett rum till olika 
åsidosatta samhällsgrupper.

Liisa Roberts (Frankrike/Finland) deltar i huvud-
utställningen med en svit stora färgfotografier 
som utgår från utsmyckningen i en tunnelbana i 
Sankt Petersburg byggd på 1950-talet. Roberts har 
återfotograferat samma personer som en gång 
stod modell för stationens bronsreliefer, och de 
överdekorerade åldringarnas erfarenheter av sov-
jetiska och ryska samhällsomvandlingar bildar en 
tänkvärd brygga mellan då och nu. 

Kutlug Ataman (Turkiet/Storbritannien) har 
skapat en enorm hängande vågformation där 
över 9 000 små lcd-paneler bildar ett kollektivt 
porträtt av Sakip Sabanci, en turkisk affärsman 

och filantrop. Eller rättare, varje bilddel innehål-
ler ett porträtt på någon som kände Sabanci eller 
som blivit hjälp av hans gärning. De är så många 
att ansiktena på skärmarna ständigt skiftar. Atam-
ans imponerande konstruktion har också något 
ointagligt och högtidligt över sig – jag får känslan 
av beställningsverk. När jag googlar framkommer 
det att Ataman gjort verket på uppdrag av arving-
arna till Sabanci inför tioårsminnet av hans bort-
gång. En smart visuell idé som lämnar en lite fadd 
eftersmak.

Då är den legendariske franske filmaren Chris 
Markers portätt av anonyma pendlare desto mer 
träffande. Mängder av dem hänger på väggarna i 
samma rum som Ataman. Markers direkta foto-
grafier är ju också ett slags bild av oss alla – för 
vem kan inte känna igen sig i de trötta ansiktena 
hos dessa eviga resande? 

Jag inser samtidigt att jag sett nog för idag. Markers 
lågmälda men precisa fotografier tycks berätta att 
jag ska ta mig tillbaka till lägenheten. De får bilda 
slutackordet från en biennal som svämmar över av 
visuella intryck, men som sammantaget presente-
rar en konstruktiv och upplyftande bild av världens 
pågående stridigheter.  

»Atamans impone-
rande konstruktion 
har också något  
ointagligt och hög-
tidligt över sig.«
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