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I Sverige kommer man undan med ett
slappt ”jag förstår inte”

av peterjohansson - 12 november, 2015 08:06

 
Moderna museet-aktuella Lina Selander tackade först nej till att medverka i veckans K
special, men efter lite envishet blev tillslut Mer ljus – en film om konstnären Lina
Selander [ https://web.archive.org/web/20160429163326/http://www.svt.se/k-special/mer-ljus-en-film-om-

konstnaren-lina-selander ] av. Johanna Gafvelin tog ett prat med regissören Monica Anjefelt om
konst som inte går att slötitta på, filmskapande och selfies.

Vad tycker du är mest intressant med Lina Selanders konstnärskap?  
– Hennes filmer bryter mot invanda dramaturgiska konventioner, vilket är både
förbryllande och lockande. De tvingar fram en annan sorts tittande och lyssnande är vad vi
är vana vid.

För mig som arbetar med tv är den dramaturgiska kurvan nästan som en del av kroppen; i
redigeringen känner man intuitivt och intensivt när det är dags för en ny bild, musik,
temposkifte osv. När det inte händer som förväntat i en film blir man störd, lite omskakad.
Om det görs på ett bra sätt är det väldigt nyttigt.

Hur skulle du beskriva Lina som person? 
– Hon är en perfektionist med ett stort kontrollbehov och en stark vision som hon arbetar
hårt för att driva igenom. Men hon är inte oresonlig. Vänlig och tillmötesgående när hon väl
har bestämt sig för ett samarbete. Humoristisk. Stor integritet.

I filmen beskrivs Linas verk som lite svårförstådda och komplicerade (bland
annat av henne själv). Håller du med? 
– De kräver tid och intresse och fungerar inte för att slötitta på en kort stund. I vår tid när vi
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är vana vid att matas med underhållning är det förstås ovant. Publiken delas ganska tydligt i
två läger: de som helt enkelt inte orkar eller har lust, och de som blir indragna och
engagerade. Möjligen kan man uppfatta den rumsliga installationen som en upplevelse i sig
själv, utan att gå in i de enskilda filmerna.

Lina har nästan alltid fått fina recensioner, men ändå varit relativt okänd i Sverige –
åtminstone fram till nu. Det är tydligt att beredskapen att analysera Linas verk är större
exempelvis i Frankrike och Tyskland, där det finns en helt annan självklarhet i att tänka
kring konst. I Sverige kommer man undan med ett slappt ”jag förstår inte”. Jag tror att det
handlar om förmågan att uthärda ambivalens, att se mångtydighet som något berikande.
Men många blir oroliga när ett verk inte ger tydliga svar.

Vilket av Linas projekt var roligast att följa?  
– Det var inte precis roligt filma i storm och ösregn på en leråker i Lunds utkanter, men
Linas installation ”Mehr Licht!”, en drygt nio timmar lång film som projiceras av 1600 LED-
lampor på en husfasad, är verkligen fin och unik. Den handlar om ljusets, fotografiets och
filmens historia, och är ett av hennes mer lättillgängliga verk. På Venedigbiennalen är det
prestigefullt, gigantisk publik, och vackra men åldriga, vittrande lokaler, där praktiska ting
lätt kan gå snett. Det blir en viss tv-mässig nerv i den situationen.

Vad var svårast med att skapa dokumentären? 
– Först: Att över huvud taget få Lina att ställa upp. Hon sa först nej, och var mycket
svårflirtad. Dels söker hon inte rampljuset framför kameran, dels var hon stressad inför
Venedig och alla andra parallella uppdrag. Men jag var envis. När hon väl accepterade var
hon professionell och samarbetsvillig, med vissa utbrott av ånger och oro på vägen. I hennes
verk finns en inbyggd mediekritik, och att inte kunna kontrollera bilden av sig själv i en film
är, helt förståeligt, ångestskapande.

Nästa utmaning var hur jag och framför allt klipparen Nils Nouchi skulle hantera Linas verk
i tv; att inte göra våld på dem, men ändå göra begriplig television. Filmerna har ett lågt
tempo och ibland är de helt tysta. Publik som går till ett museum har en annan beredskap,
men vad ska tv-tittaren tro om ljudet plötsligt försvinner? Att de har fått fel på sina
mottagare? Men tack vare Nils konstnärlighet och fantastiska känsla för rytm och timing så
tror jag faktiskt att vi lyckades att vara rättvisande mot Linas verk och samtidigt göra en
lättbegriplig tv-dokumentär.

Filmen tar upp frågor kring vår tids selfiekultur. Hur hänger det ihop med
Linas konst?  
– Linas verk kan ses som en motrörelse till den slappa användning av bilder som
förekommer överallt, dagligen. Vi är dränkta i ett flöde av bilder, och samtidigt talas det
väldigt lite om vad bilder betyder och hur de påverkar oss. Det är som en slags visuell
analfabetism, ett gigantiskt bildningsunderskott som lämnar walk-over till de som vet att
manipulera med bild: lobbyister, reklammakare… tv-producenter.

”Vad är poängen med att marknadsföra oss, förskönade med olika filter, på Facebook inför
våra vänner?”, frågar sig curatorn Marianne Zamecznik i filmen. Den legendariske
franske filmvetaren Raymond Bellour tror att Linas verk kan hjälpa oss att återvinna ett
bättre sätt att se och tänka kring bilder.
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K special visar Monica Anjefelts dokumentär Mer ljus – en film om konstnären Lina
Selander [ https://web.archive.org/web/20160429163326/http://www.svt.se/k-special/mer-ljus-en-film-om-

konstnaren-lina-selander ] på fredag 13/11 kl. 20.00 i SVT2.

Artikelförfattare: Johanna Gafvelin för K special
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