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Stereoskopisk scenografi är en textil installation bestående av femton motivmålade ridåer, 150 x 340 cm,
som kan hängas i olika formationer beroende på det rum där de visas. Verket producerades till
utställningen Chorspiel och Stereoskopisk scenografi, ett samarbete mellan Ulla von Brandenburg och Malin
Pettersson Öberg som ägde rum i Spetsen på Bonniers Konsthall, hösten 2011. Utställningen curerades av
Camilla Larsson som en del i konsthallens femårsjubileum.
I verket förhåller sig Malin Pettersson Öberg till ett tema kring seende och vetande, där äldre tiders
vetenskapliga språkbruk och bildkulturer aktiveras. Genom återbruk av bilder ur gamla astronomi- och
optikböcker - bl. a. Charles-Albert Reichens handbok i astronomi från 1965 – riktar Pettersson Öberg
uppmärksamheten mot hur vårt betraktande av omvärlden är beroende av kunskap som i sin tur är
situerad i en viss tid. Hon vill lyfta fram hur världsbilder och uppfattningar om universum avlöst
varandra genom tiderna - hur exempelvis astronomi och astrologi länge ansågs nära sammanlänkade - och
tydliggöra människans många gånger fåfänga strävan efter säker och objektiv kunskap.
Stereoskopisk scenografi gestaltades med utgångspunkt i det specifika rum som Spetsen i Bonniers Konsthall
utgör, såväl som i relation till Ulla von Brandenburgs film Chorspiel (2010). Ridåernas storlek och antal
förhåller sig till fasadens glassektioner och bygger upp ett mindre, mörklagt rum för projektion av filmen i
Spetsens mitt. En typ av biograf som hindrar dagsljuset från att tränga in, samtidigt som det skapar olika
former av rum och gränser för betraktaren att träda in, över och ut i. Liksom för aktörerna i Brandenburgs
drama blir Spetsens transparenta arkitektur till ett scenrum som kan betraktas och beträdas.
Spetsens arkitektur påminde Malin Pettersson Öberg om ett observatorium med sin egenartade triangulära
form och den transparenta glasfasad som skiljer konsthallen från landskapet utanför. I filmen återfinns ett
provisoriskt, imaginärt rum som ritats upp på marken i en glänta i skogen; en scen eller ett vardagsrum för
skådespelarna att agera i. Chorspiel kan beskrivas som ett introspektivt, psykologiskt familjedrama i
operettformat. I Stereoskopisk scenografi kontrasteras filmens rörelse inåt med en utåtriktad och utblickande
tematik i vilken ridåernas vetenskapliga motiv knyter an till seende, kunskap och perspektiv.Uppförstorade
illustrationer ur äldre tiders astronomiböcker har målats på ridåerna. De återger framträdande ögonblick i
seendets och observationens historia: verktyg, mekanismer och upptäckter som förändrat vårt sätt att se på
vår omvärld men också på oss själva.
I den dialog som uppstår mellan motiven, liksom mellan de olika rum och positioner som filmen och
scenografin erbjuder, undersöks olika hållningar, synsätt och perspektiv: vem och vad befinner sig inuti,
utanför, vem betraktar och vad är föremål för vår uppmärksamhet? Titeln Stereoskopisk scenografi återkallar
upptäckten av stereoskopet, eller 3D-seendet, som från 1850-talet erbjöd en illusion av djup i en bild
genom kombinationen av två nästan identiska bilder. Det var ett verktyg för seende nära kopplat till
fotografins uppkomst, där samma princip som hos ögonen användes för att skapa en mer plastisk, rumslig
upplevelse. Termen används av Pettersson Öberg som en analogi till ett samarbete, där två olika
konstnärliga förhållningssätt i utställningen smälter samman till en helhet.
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