TRE SAMTAL
ELINA SUOYRJÖ

ELINA: Vi kan börja med din utgångspunkt för utställningen Platser Samlingar Namn. Hur
skulle du vilja beskriva den?

MALIN: Jag blev inbjuden till utställningen hösten 2011 och fick helt fria händer. Jag ville ta
tillfället i akt att genomföra en mer omfattande tematisk utställning där äldre och nyproducerade verk sprider ut sig i museets olika rum. Dalarna och Dalarnas museum har fungerat som utgångspunkt för arbetet, och de verk som visas knyter an till frågeställningar om
plats, identitet och samlande. Arbetet med utställningen och framförallt med verket Utan
titel (Dalarna) har inneburit ett värdefullt tillfälle att reflektera över min egen identitet och
bakgrund, såväl som över Dalarna i förhållande till andra platser.

Men också över samlandet som fenomen och museernas historia. I Platser Samlingar Namn
ingår verk som beskriver avlägsna platser; staden Paris, den japanska kulturen, italiensk
mentalitet... På så vis försöker jag öppna för jämförelser och omvärderingar av hur vi ser på
vår omgivning men också på oss själva.
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E: Berätta om din bakgrund.
M: Jag flyttade från Falun till Stockholm 1998 för att studera konst. Till en början läste jag
filosofi och konstvetenskap på Stockholms universitet. Efter tre år på estetiskt gymnasium
var jag nyfiken på den akademiska världen och på ett mer teoretiskt förhållningssätt. Men
jag kom snabbt fram till att jag själv ville göra konst. Under de följande tre åren läste jag på
förberedande konstskola, Gerlesborgsskolan i Stockholm. Där övade jag upp ett bildkunnande genom att lära mig hantera måleriet, att se och kunna översätta den tredimensionella verkligheten till en tvådimensionell yta. Jag lärde mig se hur saker manifesterar sig,
och att kommunicera genom bilder. Långsamt kom jag i kontakt med den samtida konsten,
och dess möjligheter till ett sammanförande av flera olika intresseområden och uttryck. Det
skedde genom en pendelrörelse, från litteratur och poesi i tonåren, via teori och filosofi, till
teckning och måleri. När jag hösten 2002 kom in på Konstfacks konstutbildning öppnade
sig en ny värld av teoretiska och teknologiska verktyg. Där började jag arbeta med installation, fotografi, videoredigering och ljud. Användningen av bilder och deras olika nivåer av
berättande och abstraktion började smälta samman med mitt intresse för text, litteratur,
språk och översättningar. Samtidigt började jag laborera med rumsliga upplevelser och iscensättningar.
E: Berätta mer om din arbetsprocess.
M: Det var avgörande för mig att förstå att det egentligen inte fanns några gränser; att jag
kunde skriva, göra publikationer där jag använde text och bild, eller bildspel och film där
texten berättade en sak och bilderna en annan. Konstens möjligheter till ett fritt och experimentellt förhållningssätt gentemot kunskap och kunskapsinhämtande var också
avgörande; att likt en forskare fast utan den akademiska världens krav på objektivitet och
formalia kunna upptäcka och kartlägga världen bit för bit. För mig har det blivit ett förhållningssätt som går utöver min yrkesroll.
Kärnan i min praktik är nog ett generellt intresse för hur vi ser på saker. Hur vi ser och
värderar det vi har omkring oss, och hur detta förändras över tid och beroende på vem som
betraktar. Mitt arbete knyter an till frågor kring vem som skriver historien, vem som har en
röst i samhället eller i offentligheten. Det handlar i grunden om väldigt politiska frågor: om
tolkningsföreträden, seende och värdering. Vid sidan av det har jag ett stort intresse för estetik och den fysiska verkligheten; för de vardagliga och oansenliga objekten och miljöerna
som omger oss dagligen. Det är en slags undersökningar av gränssnittet mellan ”yta och
innehåll”: hur manifesterar sig våra värden och ståndpunkter rent fysiskt eller materiellt?
Jag försöker att genom rumsliga iscensättningar laborera med hur vi upplever rum och läser
vår omvärld. I det arbetet har jag använt mig av installationer och textverk som ger upphov
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till osäkerhet och mångtydiga tolkningar, med syftet att utmana betraktaren. Mina verk ger
inga svar, utan föreslår ett kontinuerligt kritiskt reflekterande över omvärlden och oss själva. Vi måste hela tiden möta omvärlden på nytt.
E: Kan vi tala mer om hur du använder text och bild i ditt arbete?
M: Jag är intresserad av texters och bilders olika förutsättningar, av skillnader och likheter
mellan hur de kommunicerar och opererar. En viss typ av texter ofta poesi, essäer och fragmentariska texter har en förmåga att svepa med oss på ett liknande sätt som bilder kan. De
opererar på ett mer abstrakt och omedvetet plan, bygger upp stämningar och atmosfärer.
En bild har en förmåga att generera komplexa, sammansatta upplevelser och det är ibland
svårt att veta varför den påverkar oss på ett visst sätt. Roland Barthes skriver fint om detta
i Det ljusa rummet (på svenska 1986). Det mer direkta, undermedvetna sätt på vilket bilder
kommunicerar och påverkar oss ger dem stor makt över oss. För mig handlar det också om
att undersöka vad text och bild kan förmedla i kombination och oberoende av varandra. Jag
började tidigt uppleva bilden och måleriet som begränsande – en bild kan inte berätta en
historia på samma sätt som en text eller film. Men det finns nivåer av abstraktion och berättande i både bilder och texter. När jag arbetar med text läser jag mycket litteratur av andra
författare. Jag citerar, bearbetar och reflekterar över det som redan finns. Jag tror inte på en
”blank sida” – vi bygger hela tiden vidare på någonting som andra gjort innan oss.
E: När du talar om bild kommer vi också in på text vilket visar hur mycket de två hänger ihop.
De blir textuella, språkliga.
M: Absolut, på många sätt går de inte att separera. Men de har olika förutsättningar, och det
händer någonting när vi sammanför dem. Jag arbetar ofta med kombinationer där glapp uppstår. Någonting berättas i texten och bilderna tycks illustrera det, och så dyker plötsligt
en bild upp som motsäger textens berättelse. Vi är så vana vid att se bild och text illustrera
varandra, eller samverka till en entydig och samstämmig berättelse. Inom experimentell
film finns många fina exempel på hur berättarkonventionerna utmanats. Jag tänker bland
annat på filmskaparna Chris Marker och Marguerite Duras.
E: Dina verk handlar ofta om en relation mellan det förflutna och nuet.
M: Förfluten tid intresserar mig som en källa till kunskap och förståelse av nuet, men också
som ett verktyg genom vilket vi kan lyfta fram och kontextualisera någonting som sker just nu.
Det hänger ihop med vad Camilla Larsson beskriver som Jetztzeit (”nutid”) med hänvisning
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till filosofen Walter Benjamin, i sin text Att förlänga blicken. Hon skriver: ”Det vill säga att
historien vid vissa tidpunkter bryts ut ur sitt kontinuum för att aktualiseras i en samtid. Historien blir därmed bärare av en profetisk möjlighet till förändring ”. Som jag ser det har vi
bara historien och det förflutna att tillgå för att förstå oss själva, framtiden är ett oskrivet
blad. Skribenten och forskaren Françoise Vergès beskrev det nyligen under ett seminarium
om kulturarv på Tensta Konsthall. Hon berättade att i Madagaskar betraktas det förflutna
som beläget framför oss (vi kan se det) medan framtiden (som är osynlig) befinner sig bakom
oss. I mina verk utgår jag ofta från historiska bild och textmaterial, återkommande från tiden
kring femtiotalet. Jag ser den perioden som en slags magisk brytpunkt mellan historien och
nuet, mellan det som är så långt borta från oss att vi inte längre kan relatera till det och det
som är för nära för att vi ska kunna ha tillräcklig distans.
E: Med ”oss”, tänker du på dig själv eller din generation?
M: Min generation. Jag tänker på den perioden som en tid vi har en relation till, men samtidigt en distans. Vi levde inte då, men våra föräldrar gjorde det. Vi har fått mycket berättat
för oss, vi har läst mycket. Det som hände då påverkar fortfarande det som händer nu. Det
är nära historia.
E: Och nostalgi, är det en del av tillbakablickandet? Jag kommer ihåg en fras du beskrivit din
verksamhet med; tillbakablickande drömmeri...
M: För mig är nostalgi inte nödvändigtvis ett negativt begrepp. Från början betraktades det
som ett sjukdomstillstånd, och i dag används det ofta för att beskriva en längtan tillbaka i
tiden. Kanske till en viss tidsperiod, och för ett romantiserande av den tidsperioden. På svenska Wikipedia kommer begrepp som ”retro” och ”sentimentalitet” upp när man söker på
nostalgi, och det säger ju någonting om de negativa betydelserna. Men jag kopplar ihop nostalgi med melankoli och den odefinierbara känsla av förlust som passerad tid kan väcka. Det
handlar inte om att jag verkligen skulle vilja återvända till en annan tid, utan mer om omöjligheten i att göra det: om obevekligheten i tidens gång. För mig finns det också något svindlande med tidsperpektiven; att befinna sig i nuet och titta tillbaka på en text som skrevs för
femtio år sedan och som hand-lade om framtiden. Eller att fundera över hur det som händer
nu kontinuerligt omformar vår relation till och syn på historien. Jag är också intresserad av
minnets relation till konstruering och fiktion. Tillbakablickandet är ju någonting som sker i
nutiden, som uttrycker en vilja att förstå sin omvärld genom att förstå den bakåt. Men också
en vilja att drömma sig bort och fly från nuet och vardagen.
E: Skönhet, nostalgi och melankoli är något vi måste fortsätta tala om nästa gång.
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utvecklat vårt seende med hjälp av teknologi. Det var uppfinningar och mekanismer, som
teleskop, tidiga fotografier av månen, bilder av hur ögat fungerar. Bilderna hämtades ur
gamla optik- och astronomiböcker och var målade som scendekor; hantverksmässigt, med
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olika penslar och svampar. På så sätt fick verket en teatral, scenografisk kvalitet, som också
knyter an till ledmotivet i Ullas praktik. Det var roligt att ha filmen och rummet att utgå från
– det berättar mycket om hur jag arbetar.
E: Det är spännande med samarbeten där man verkligen skapar någonting nytt tillsammans, som här, i galleri Spetsen på Bonniers Konsthall.

ELINA: Det första samtalet handlade om din bakgrund, om hur du blev konstnär och hur du
arbetar. Jag tänkte att vi till att börja med kunde prata om vetenskap och konst, och speciellt
om verken Stereoskopisk scenografi (2011) och Kronologi (2012). Jag lyssnade på vårt förra
samtal och tänkte på hur du använder dig av forskning. Att teori, litteratur och poesi är viktiga källor, och att du undersökt relationen mellan konst och naturvetenskap. Ska vi börja
med att prata om utställningen Chorspiel och Stereoskopisk scenografi som du gjorde 2011
tillsammans med Ulla von Brandenburg på Bonniers Konsthall?

MALIN: Stereoskopisk scenografi var egentligen mitt första verk som på ett konkret sätt

anknöt till vetenskap och teknologi. Forskningen har följt med längre. Utställningen kan
beskrivas som ett samarbete med utgångspunkt i Ulla von Brandenburgs film Chorspiel.
Ulla hade producerat filmen året innan i samband med en arbetsvistelse i Sverige, och utgått från det svenska och nordiska klimatet och från teateroch filmskapare som Lars Norén
och Lars von Trier. Filmen är ett operettstycke i filmformat där ett antal skådespelare mimar
berättelser som sjungs av en kör. En vit rektangel har målats upp på marken, som en imaginär scen eller ett vardagsrum för skådespelarna att agera i. Filmen är inspelad på svartvit
16mm film. Arbetet med mitt verk blev också mycket en fråga om hur jag skulle förhålla mig
till rummet Spetsen: ett ljust galleri i triangulär form, med glasväggar. Det finns en transparens och genomskinlighet i rummet som jag blev intresserad av, och som knöt an till genomskinligheten i Ullas film. Jag fick känslan av ett observatorium när rummet var tomt, genom
glasväggarna står man i kontakt med naturen, himlen och landskapet runt omkring. Jag ville
förstärka de aspekterna av rummet, samtidigt som jag behövde hitta ett sätt att mörklägga
det.
Ullas arbete handlar ofta om att undersöka olika perspektiv, om att berätta historier och ta
fram olika positioner i en berättelse. Jag ville spinna vidare på tematiken kring perspektiv
och seende, och bygga upp ett mindre rum i rummet för projicering av filmen. Det blev en
slags minibiograf av svart tyg, som imiterade det större rummet och erbjöd besökaren olika
rumsligheter att passera genom. På ridåerna målade jag illustrationer ur gamla vetenskapsböcker: motiv med anknytning till seende och observation, som också var synliga utomhus.
Motivkretsen fungerade som en kronologi eller uppräkning av tillfällen i historien då vi har
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M: Ja, det var viktigt att uppleva det på plats i rummet. Det handlade om rörelse och seende i
en mer rumslig och arkitektonisk bemärkelse, om skala och kroppen. Men också om en platsspecifik utgångspunkt, som tar sig olika uttryck i olika utställningar. Titeln på verket refererade till ett verktyg som uppfanns under 1850-talet: stereoskopet. Man tittar genom två olika
glas på två bilder som tillsammans bildar en mer plastisk, rumslig bild. För mig fungerade
det som en parallell till ett samarbete, där två olika perspektiv samspelar. Det var också det
som rent tekniskt skedde i stereoskopet. Så det finns flera lager och nivåer i processen och
själva verket. Jag tycker om att arbeta så, och att använda mig av äldre bilder, beskrivningar
och material. Som de här omoderna handböckerna i vetenskap från 1960-talet, de skänks ju
nästan bort av bokhandlare och bibliotek nu. Det är ingen som vill ha dem.
E: För att det inte är vetenskap längre. Det blir någonting annat.
M: Ja, det blir någonting annat. Jag älskar den typen av omoderna, obrukbara material. Min
fascination för konst och vetenskap hänger ihop med relationen mellan vetande och fantasi. Gränserna mellan dem är så flytande och sanningar är så relativa. Vetandet är så format av våra föreställningar och vår tidsanda. Historiskt har det funnits utrymme för många
”ovetenskapliga” idéer inom vetenskapen – astrologi och astronomi sammankopplades ju
exempelvis länge. Så tror jag att det till viss del fortfarande är: vetenskapen följer en agenda
och används där den kan tjäna ett syfte. Vad som egentligen är sant eller falskt kanske spelar
mindre roll. För mig kan utforskningen av gränsområden mellan vetenskap, konst, fantasi
och föreställningar fungera som ett sätt att relativisera och destabilisera dessa begrepp,
vilket för mig stämmer bättre överens med verkligheten.
E: Gesten i att ställa ut dessa bilder är på ett sätt enkel, men sedan finns alla dessa lager... I
andra, tidigare samtal har vi pratat en del om det melankoliska och det sublima, om hur det
hänger ihop med vetenskap, astronomi och konst. Och det är ganska svårt att hitta ord på
vad det är som kopplar ihop dessa element.
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M: För mig tror jag det delvis handlar om ett behov av att få perspektiv. När jag läser om andra delar av världen, om andra miljöer eller om rymden, får jag en slags distans till min egen
situation. Jag behöver den flykten från verkligheten och vardagen. Sedan finns det andra
aspekter – fascinationen över hur världen faktiskt ser ut och fungerar... en slags sublim upplevelse. Vår egen existens som människor blir ju så liten i perspektiv till de här stora strukturerna. Jag kopplar ihop den sublima upplevelsen med en slags melankoli, med melankoliska
personer.
E: Melankoliska personer?
M: För att inte röra ihop begreppen: melankoli kan ju användas på många olika sätt. Det har
från början definierats som ett av fyra temperament, historiskt ofta sammankopplat med
konstnärer och tänkare. I och med Sigmund Freud och det tidiga 1900-talet definierades
melankoli som ett sjukdomstillstånd. Freud skilde på sorgearbete och melankoli som två
olika sätt att hantera förlust – det första friskt, och det andra sjukligt, det första kopplat till
en tydlig förlust och det andra till en otydlig och odefinierbar förlust som melankolikern därför internaliserar och aldrig kommer över. Walter Benjamin löser delvis upp distinktionen
mellan begreppen och undersöker melankolin som ett mycket komplexare, motsägelsefullt
tillstånd som över tiden laddats med många olika betydelser. Jag vill inte gå in närmare på att
försöka definiera vad melankoli är, men jag kopplar det till en odefinierbar sorgsenhet över
världens tillstånd och tidens ofrånkomlighet. En känsla som jag tror att många människor
bär på, och som delvis driver konstnärer i deras arbete. På senare tid har jag börjat nysta
mer i vad samlandet och arkiverandet innebär generellt och som återkommande tema i mitt
arbete. Att dokumentera, kartlägga, samla handlar ju inte bara om kontroll eller en vilja att
förstå sin omvärld och bakgrund. Det handlar om en vilja att bevara och hålla kvar det som
försvinner, och där kommer också sorgearbetet som Benjamin talar om in. En konstnär som
jag tittat mycket på, som jag beundrar i sin hantering av dessa frågor, är Zoe Leonard.
E: Är du en melankoliker?
M: Jag kan känna igen mig i det melankoliska tillståndet. Men jag kan också vara konstruktiv och pragmatisk... om detta nu skulle vara en motsats. Det är nog en överlevnadsinstinkt
att inte låta melankolin ta över. Däremot trivs jag med att hålla en viss distans och tillämpa
vad kulturjournalisten Karl Steinick i sin essä i denna publikation kallar rollen av en ”deltagande observatör”. Jag känner ofta impulsen att vilja dra mig tillbaka och betrakta världen på
avstånd, att inte interagera för mycket med världen. Samtidigt är det ju interaktionen som
driver mig, som utvecklar och stimulerar...
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E: Jag kopplar ihop melankoli och längtan. Gör du, och vad tror du i så fall att man längtar
efter?

M: Ja, det handlar om att bryta mot normen. Det finns ju en manlig norm vi är vana vid att
höra saker berättas från en manlig position. I filmen Paris – An Orbit Portrait använder jag
textcitat ur en guidebok från 1950-talet som är skriven ur ett väldigt ”manligt” perspektiv.
Författaren, Torgny Wickman, var också porrfilmsregissör, och han exotiserade mycket
kring staden, nattlivet och prostitutionen. För mig är användandet av en kvinnlig röst ett
sätt att bryta upp och undergräva det perspektivet: att destabilisera den version av världen
och historien som vi hela tiden möter. Så tänkte jag också med rösten till Kronologi. Men
Kronologi handlade också om vetande och fantasi, och om språk. Om att lyfta fram de poetiska aspekterna av det vetenskapliga språket (namnen på stjärnor och planeter...) och att
fokusera på hur språk och namngivande – de vetenskapliga termerna på olika verktyg och
uppfinningar – berättar så mycket om sin tid.

M: För mig är längtan, nostalgi och melankoli olika företeelser. Men om du med längtan
menar saknaden eller förlustkänslan i det melankoliska tillståndet, tänker jag att det är en
odefinierbar känsla av brist som skapar en längtan bort. En längtan efter någonting annat.
Kanske hänger det för mig ihop med en känsla av otillräcklighet, inför tillvarons komplexitet. Och för mig har det varit viktigt att inte försöka förklara världen, utan snarare att försöka
spegla dess komplexitet. Det finns så många förenklade utsagor och återgivningar. Jag vill
hellre göra plats för tvivel, osäkerhet, frånvaro och motsägande perspektiv.
E: Vi fortsätter till Kronologi. Du arbetade vidare med samma teman som i Stereoskopisk
scenografi?
M: Precis. Jag blev inbjuden till en utställning på Magasinet i Falun där jag valde att utveckla
tematiken kring seende och observation som jag arbetat med tidigare. I Stereoskopisk scenografi hade jag enbart använt bilder, men i Kronologi ville jag lägga till text och berättande
som ett sätt att att spela med olika sinnesintryck. Det var delvis en fråga om rummets karaktär och storlek – jag valde att rita en oktagonal trästruktur från vilken åtta av de femton
ridåer som visats på Bonniers Konsthall skulle hängas. Verket bygger fortfarande upp ett
mindre rum i rummet, men i en annan form. Berättelsen, i form av ett ljudverk, bygger på en
liknande ”uppräkning” av betydelsefulla händelser i seendets och observationens historia,
som förekommer i motivkretsen på ridåerna. Manuset består av bildtexter ur en astronomibok från 1965, som tillsammans bildar en kronologi över astronomins historia. Idén kring
verkets upplevelse är att man som besökare först ska möta bilderna på strukturens utsida,
och använda synen och kroppens rörelser. Sedan ska man gå in i mitten av konstruktionen
där det är mörkt, och aktivera sin hörsel och inre föreställningsförmåga.
E: Hur var det att arbeta med ljud?
M: Jag arbetade med en skådespelare som har en otroligt behaglig röst. En ganska ung men
ändå allvarlig röst som förkroppsligar någonting jag ville lyfta fram: idén om vad vetenskap
är eller kan vara, och vem som får representera den. Att använda en kvinnlig röst var viktigt
för mig, precis som i arbetet med filmen Paris – An Orbit Portrait. Det finns någonting i det
barnsliga och feminina…

E: När jag lyssnade på verket upplevde jag att en del av beskrivningarna var triviala eller underhållande, och andra mer seriösa och vetenskapliga. Det förvånade mig att källan var en
och samma – berätta mer om hur du bearbetar ditt material.
M: I Kronologi var källan en enda bok ur vilken jag använde bildtexterna, vilka utgör en minimal del av innehållet. Om jag arbetar med en enda källa använder jag den aldrig i sin helhet
– jag väljer långsamt ut små delar och fragment som jag sätter samman till en ny berättelse.
Som Karl Steinick skriver i sin text, är berättaren i boken Vad man vill veta om Paris inte
helt och hållet densamme som berättaren i filmen Paris – An Orbit Portrait. I min praktik alternerar jag sedan flera år tillbaka mellan olika sammanställningar av egna texter och bilder
och lånade texter och bilder. I många verk finns flera källor som för motiven i Kronologi och
Stereoskopisk scenografi eller för verket In the Near Past. Det är – trots approprieringen –
en väldigt kreativ process, där jag leker med vad olika kombinationer av text och bild ger för
intryck. Det handlar om rytm och associationer – hur materialet kan användas som språngbräda för att leda tanken vidare i olika riktningar. Här blir också betraktarens deltagande
betydelsefullt. Jag vill att mina verk hålls öppna och fungerar som en ”fond” mot vilken flera
olika tankar och tolkningar kan projiceras. Jag söker också ofta efter en balans, ett oscillerande, mellan allvar och komik, bejakande och kritik, enkelhet och komplexitet.
E: Jag ser att vi återvänder till det här med text och bild. Nästa gång kan vi försöka knyta ihop
samlandet och samlingarna.

E: Det barnsliga och feminina?
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ELINA: Jag skulle vilja använda vårt sista möte till att tala om ditt nya platsspecifika verk Utan
titel (Dalarna). Hur har arbetsprocessen sett ut?

MALIN: Tankarna på verket började ta form under 2012. I höstas arbetade jag under en period
på plats i Falun med möten och forskning. Då besökte jag bland annat museets två lagerbyggnader från 1700-talet, Kopparvågen och Kronobränneriet. Mötet med dessa ”gömda” samlingar blev en fin ingång till arbetet med utställningen. Att få komma in ”bakom kulisserna” och
se hur samlingarna förvaras och organiseras var fascinerande. Dessa miljöer är naturligtvis
mindre strukturerade, tillrättalagda och pedagogiska än de utställningar museet producerar... de är ju inte publika på det sättet. Men besöken satte igång tankar kring urval, inkludering,
exkludering och representation, och kring hur museet kontinuerligt är med och definierar
Dalarnas identitet.

Jag har länge varit intresserad av samlande, men kanske av andra aspekter än de jag undersökt
nu. Av samlingen som utsnitt eller porträtt av en viss tid eller företeelse, av en person eller ett
samhälle, av samlingen som uttryck för en vilja att kategorisera, bevara, värdera, namnge och
kontrollera... Samlandets kopplingar till identitet, begär, kunskap, smak, makt, värdeproduktion och historieskrivning har alltid fascinerat mig. Vem samlar, när uppstår en samling, och
hur kan man göra oväntade, alternativa samlingar som uttrycker en annan ordning? Är inte all
konstnärlig aktivitet en form av samlande, varje konstverk ett slags urval och organisation? I
mitt arbete är det centralt att samla information, bilder och textmaterial som jag sedan kategoriserar, ordnar eller systematiserar på olika sätt.

TRE SAMTAL

Det var en demokratisk tanke som låg till grund för museerna; alla skulle ha samma tillgång till
information, kunskap och bildning. I början var de publika museerna inte så tillgängliga –
de hade begränsade öppettider och man var tvungna att ansöka om tillträde. Om vi hoppar
fram till nutid så har ju museerna på senare tid kritiserats för att på liknande sätt som skolor,
vård-inrättningar och fängelser ha format, kontrollerat och utövat makt över medborgaren.
Men den ursprungliga intentionen var demokratisk och museerna spelar naturligtvis fortfarande en viktig roll i tillhandahållandet och tillgängliggörandet av kunskap och information.
Tanken med verket Utan titel (Dalarna) är att åstadkomma en fragmentarisk berättelse kring
samlandet och Dalarnas identitet, som tar plats i Dalarnas museums befintliga samlingar
och kontextualiserar upplevelsen att befinna sig där. Verket är en installation bestående av
ett större antal skyltar, med texter som citerar en mängd olika källor. Idén är att genom en
samling i samlingen – den sammanställning röster som texterna utgör – tillgängliggöra olika
berättelser och utsagor som kommenterar platsen och de kategorier objekt som visas där.
Utan titel (Dalarna) sammanför ett lokalt perspektiv med ett mer övergripande, allmänt samtal kring olika aspekter av samlande och Dalarnas identitet. I de citat som anknyter till platsen
lokalt har utgångspunkten varit museets fasta utställningsobjekt: dalahästar, kurbitsmålningar, folkdräkter och musikinstrument... det som utgör den ”traditionella” bilden av Dalarna
och dess kulturarv. Men bland texterna finns också röster från filosofioch idéhistorien som
kritiskt undersöker hur kulturarv och identitetskonstruktion kan begränsa en regions utveckling och utestänga möjliga identiteter. I urvalet finns alltid en uteslutande, exkluderande
gest, och makten ligger i den formuleringsrätt museet besitter.
E: Kommer ditt verk att beröra den här diskussionen kring makt och representation?
M: I alla fall indirekt. Mitt mål är att vidröra många olika aspekter av hur samlandet och museerna vuxit fram och att synliggöra kopplingarna mellan plats och identitet. Jag hoppas att
verket ska öppna ingångar till en större diskussion, kring bakgrunden och syftet med museer,
samlande och kulturarvsbyggande. Tillsammans med de andra verken, som beskriver avlägsna platser och kulturer, som den japanska, franska eller italienska kulturen och deras relationer till den svenska, bidrar Utan titel (Dalarna) till utställningens antropologiska tema.

Inför arbetet med Utan titel (Dalarna) har jag under en längre tid läst och samlat material ur
olika källor om just samlandet och Dalarnas identitet. Till en början fokuserade jag på museernas och arkivens historia och utveckling, från kuriosakabinetten under renässansen och
deras väg fram till publika museer. Kabinetten och samlingarna fanns först i privata miljöer,
men under 1700-talets upplysning ville man tillgängliggöra dem för en bredare allmänhet.
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