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Lina Selander tror på 
kontemplationen 
och poesin. När Sve-
riges representant på 
Venedigbiennalen nu 
ställer ut på Moderna 
museet i Stockholm 
är det med bild- och 
ljudpoem som talar 
rakt in i samtidens 
politiska mörker.
konst  1940 flydde den ty-
skjudiske filosofen Walter 
Benjamin från nazisterna. 
När han nådde den spanska 
gränsstaden Portbou och 
gränsen hade stängts tog 
han livet av sig samma natt 
utan att veta att gränsen 
skulle öppnas igen morgo-
nen därpå.

Händelsen var central när 
Lina Selander gjorde vide-
oinstallationen ”Timmarna 
som rymmer formen” som 
ingår i hennes nya utställ-
ning på Moderna. Filmen 
från 2007 kändes självklar 
att ha med på en utställning 
i dag, som en betraktelse 
över det som sker i Sverige 
och i Europa just nu, berät-
tad med att annorlunda 
temperament än det medi-
ala.

– Min film handlar ju inte 
om Benjamin, man lär sig 
inget om hans liv och histo-
ria. Materialet kommer från 
Portbou och från Benjamin-
museet där, men det som 
texten behandlar är ett flyk-
tingöde. Jag tog fasta på 
Benjamin som flykting och 
på att det inte finns bara en 
version av en historia. All 
historia är redigerad, säger 
hon.

I Monica Anjefelts ”K Spe-
cial” som visas i SVT den 13 
november beskriver den 
franske filmvetaren Ray-
mond Bellour hur Lina Se-
lander skapar koncentra-
tion och tvingar publiken 
att verkligen se. Själv har 
hon varit med om att åskå-
dare provocerats av abstrak-
tionsnivån i henne videor, 
av att hon inte på ett doku-
mentärt sätt skildrar Stasi, 
Tjernobyl, Hiroshima och 

andra historiska trauman 
som hon utgår ifrån.

I stället för en dramatur-
gisk kurva och en stadig 
speakerröst som berättar 
vad som hände är hon sna-
rare intresserad av att upp-
häva tiden, förklarar hon, 
av att skapa poem och kom-
positioner.

Det gäller även hennes vi-
deoverk om Västbanken 
(”Around the cave of the 
double tombs”), ett område 
vars laddning och mytologi 
kan tyckas helt omöjlig att 
ta sig an som svensk konst-
när. Lina Selander åkte till 
Hebron och samlade in bå-
de historiska och samtida 
bilder till ett den här gången 
helt ljudlöst videoverk som 
kanske mer än hennes övri-
ga bygger på en självbiogra-
fisk upplevelse.

– Vi har en tsunami av bil-

der från den regionen, av 
barn som kastar sten på 
stridsvagnar, och av brin-
nande bildäck. Och det är 
också det som min film vän-
der sig emot.

I stället riktade hon kame-
ran uppåt, mot det galler 
som palestinierna spänt 
upp över en gata i Hebron 
för att inte träffas av sopor 
och andra saker som bosät-
tarna kastar ner från husens 
övervåningar.

– För mig blev den här bil-
den att slags partitur, eller 
en väldigt sorglig dikt. He-
bron är en gudsförgäten 
plats. Det är en väldigt ag-
gressiv form av ockupation.

På Moderna museet har 
hon låtit sänka takhöjden 
för att ytterligare förstärka 
filmens innehåll. För Lina 
Selander är installationerna 
av filmerna halva jobbet och 
mycket noggrant uttänkta, 
vare sig hon ställer ut i en 
gigantisk sal med historisk 
patina som i Venedig eller 
på en modern institution 
som i Stockholm.

På Moderna visas också 
hennes nya verk till bienna-
len, ”The offspring resem-
bles the parent” som hon 
har gjort tillsammans med 
sin man och samarbetspart-
ner Oscar Mangione.
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Selander tvingar 
publiken att se

Konstnären Lina Selander valdes ut att representera Sverige på den pågående Venedigbiennalen. Nu visas hon både på Moderna museet och på kulturhuset i 
Skövde. FOTO: ClaudiO BresCiani/TT 

Stillbild ur ”Around the cave of the double tombs” från 2010. 
 FOTO: lina selander 

p Lina Selander
Född: 1973.
Bor: I Stockholm.
Aktuell: Med utställning-
en ”Moment – Lina Selan-
der” på Moderna museet i 
Stockholm (14 november 
till 28 februari), på Vene-
digbiennalen och i utställ-
ningen ”OEI c/o Skövde 
konstmuseum”.
Den 13 november visar 
SVT Monica Anjefelts ny-
gjorda dokumentär ”Mer 
ljus – en film om konstnä-
ren Lina Selander”.
Nästa år visas hennes verk 
bl a på Göteborgs konst-
museum och Borås konst-
museum med flera platser.

Fira jul med  
Frej och Joy
Östersund   25 december 
arrangerar nattklubben 
Marité sin årliga julfest. 
Årets gäst-dj:s är Frej Lars-
son och Joy. 

Frej Larsson är känd från 
succégrupper som Maski-
nen, Slagsmålsklubben och 
Far & Son. Malmötjejen och 
hiphopartisten Joy ligger 
bakom hits som ”Kattliv” 
och ”Jag har inte gjort nått”. 

10 november släpper Frej 
och Joy en singeln ”Jag går 
med på allt” tillsammans.  

Biljetterna släpps på We-
butiken måndag 1 decem-
ber.
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Unga lyfter fram 
sin hembygd
Östersund  Heimbygda och 
Persson Invest arrangerar 
för andra året i rad en täv-
ling där det handlar om att 
visa sin plats och hem-
bygd. Tävlingen riktar sig 
till unga mellan 13 och 20 
år. 

– Alla slags digitala pro-
duktioner är välkomna. Att 
filma, fota, göra en hemsi-
da, en appeller eller ett 
bildspel är bara några ex-
empel, säger Eva Sjögren 
Zipsane, som är en av de 
ansvariga, i ett pressmed-
delande. 

Syftet med tävlingen är 
att lyfta hembygden och 
synliggöra vad hembygd är 
och innebär utifrån unga 
personers perspektiv.  

– Tanken är att ungdo-
marna ska inspireras av 
platsen och bygden där de 
bor och visa vad de tycker 
är intressant med Jämtland 
och Härjedalen, säger Eva 
Sjögren Zipsane.
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