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PLATSER SAMLINGAR NAMN MALIN PETTERSSON ÖBERG

Kära läsare,

Jag skriver det här brevet till er vid bordet i mitt kök. Om jag böjer mig fram och 
tittar ner på gatan ser jag den öppna dörren till en tatueringsstudio, och i porten 
bredvid en frisörsalong. I fönstret hänger en neonskylt i formen av en sax, under 
den finns texten Open –Welcome – Drop In. 

När jag för ett och ett halvt år sedan inledde arbetet med publikationen och ut-
ställningen Platser Samlingar Namn – som äger rum på Dalarnas museum i Falun
sommaren 2013 – befann jag mig på en helt annan plats. Man kan säga att jag 
sedan dess ”bytt namn” (ett uttryck som återkommer längre fram i texten). Vi 
gör ju det med jämna mellanrum: byter namn, förändras, går vidare från en 
identitet eller plats till en annan.

Publikationen och utställningen Platser Samlingar Namn kan beskrivas som ett 
försök att utveckla och knyta samman ett antal betydelsefulla tematiker i mitt 
arbete genom en sammanställning av konstverk och texter. Konstverken ställer 
frågor kring hur vi beskriver och förhåller oss till platser; hur identitet skapas, 
hur resande och förflyttningar kan öppna för nya sätt att förstå vår omgivning. 
De ställer frågor kring museets och samlandets historia, och kring hur seende 
och vetenskap utvecklats och begränsats av föreställningarna i sin egen tid.

Med bakgrund i Falun och med en ständig önskan om att börja i ett här och ett 
nu för att skapa en känsla av närvaro och samtidighet, har Dalarna och Dalarnas 
museum fungerat som fond och utgångspunkt för arbetet. Museets samlingar 
och Dalarnas identitet utforskas i verket Utan titel (Dalarna) från 2013, medan 
andra verk beskriver avlägsna platser och kulturer. På så sätt vävs ett antropolo-
giskt tema där reflektioner och jämförelser mellan olika platser, identiteter och 
kulturer möjliggörs.

Tanken med publikationen har varit att skapa ett objekt i gränsområdet mellan 
katalog och artist’s book, en trycksak som innehåller dokumentationsmaterial 
såväl som referensbilder med anknytning till plats och samlande. Producenten och 
formgivaren Kajsa Pontén bjöds in, tillsammans med skribenterna Karl Steinick, 
Camilla Larsson och Elina Suoyrjö. Karl Steinicks essä Det öppna rummet och 
Camilla Larssons text Att förlänga blicken erbjuder många tankeväckande ingång-
ar till mitt arbete, som följs upp i texten Tre samtal där jag och Suoyrjö samtalar om 
min praktik.

Ni håller alltså i ett objekt som svävar i ett mellanrum; som försöker undkomma 
kategorisering och namngivning. Precis som så mycket annat i min praktik, och i 
min drivkraft som konstnär. Jag är väldigt stolt över resultatet av samarbetet kring 
Platser Samlingar Namn och vill rikta ett stort tack till Kajsa Pontén, Karl Steinick, 
Camilla Larsson, Elina Suoyrjö, Amy Ontiveros och alla andra medverkande. Jag 
vill också varmt tacka konstintendent Anne Seppänen och Dalarnas museum, som 
genom sin inbjudan och sitt stöd möjliggjort publikationen och utställningen. Nu 
önskar jag er god läsning.
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PARIS – AN ORBIT PORTRAIT är en skildring av Paris där bilden 
av staden och förhållandet mellan den svenska och franska 
kulturen undersöks. Filmen för samman konstnärens svart-
vita fotografier från Paris med utdrag ur en svensk guidebok 
från 1953, Vad man vill veta om Paris av Torgny Wickman. I 
oscillerandet mellan dessa två berättelser – som bara bitvis 
stämmer överens med varandra – undersöks tidsperspektiv, 
berättarkonventioner och tolkningar. De utvalda citaten och
bilderna konstruerar tillsammans en ny fragmentarisk histo-
ria, som problematiserar enhetligheten och samstämmigheten
i berättelsen och undersöker avsändarens betydelse för 
förståelsen av verket.

PARIS
A n  O r b i t  P o r t r a i t
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Att  resa  t i l l  Par is  är  in te  längre  något  äventyr l ig t  företag.
Vem som he ls t  kan göra  det  och vem som he ls t  gör  det .

S taden Par is  har  formen av  en ova l .  S iene  r inner  in  i 
kar tans  högra  kant ,  och for tsät ter  i  en  båge genom staden.



- kat tben och kat tsvans  men ingent ing mer  -  på  Moul in-Rouge.
 Det måste anses originellt för en berömd författarinna.

Modet  uppkom för  övr igt  1912 genom at t 
den s tora  Colet te  uppträdde som nakendansös



På s ina  s tä l len  har   ske le t ten  ordnats 
synner l igen makabert  i  grupper  och mönster

Trots  a t t  man vet  a t t  a l l t ing är  ku l i ss  och lögn,
och bara  symboler  för  det  som en gång har  var i t .
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A  B o r r o w e d  S c e n e r y

JAPAN – A BORROWED SCENERY  är en guide till Japan i förväg 
där konstnärens föreställningar och idéer om landet utfor-
skas i form av en tryckt leporello. ”Guideboken” utgör en 
sammanställning av bilder lånade ur äldre resehandböcker 
om Japan producerade i väst. Texterna är utdrag ur Donald 
Richies A Lateral View – Essays on Culture and Style in  
Contemporary Japan (1992). Titeln bygger på uttrycket shak-
kei – ”lånat sceneri”, som används inom japansk trädgårds-
konst och beskriver en förlängning eller utvidgning av en 
trädgård genom dess utsikt eller vy – exempelvis mot ett  
avlägset berg. Denna utsträckning och förbättring av det som 
ligger längst bort från betraktaren, genom ett inlemmande av 
främmande element i sin egen trädgård, kan förstås som en 
parallell till konstnärlig appropriation.
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Signs seem to be everywhere - on roofs, walls, doors, and windows.
Almost every available surface carries a message.

This air of the transient in otherwise permanent-seeming buildings is 
enforced in that traditional Japanese architectural styles are now largely neglected. 
Rather, new buildings in Japanese cities are constructed in styles so flamboyantly

 modern that one cannot but expect them to be shortly superseded.



Negative space is calculated, too – in the architecture, in the gardens, 
in the etiquette, in the language itself. Negative space has its own weight, 

and it is through knowing both negative and positive (yin and yang), 
the specific gravity of each, that one may understand the completed whole, 

that seamless garment that is life.



”I am modern”, says this mélange, and it can say this because
the world at large, in this late-Hellenistic time of ours, is enamoured 

of kitsch. A taste for kitsch is a taste for the times.

Impermanence is our natural state and transcience is 
the prime quality of life.



We are in a mountain pass, or in a forest, or by a sea-shore.

What one sees when one looks closely at Tokyo 
is a collection of hundreds of villages.

Like cells in a body, each contains identical elements, 
and the resulting pattern is an organic one. 

The paddy fields assume their shape because mountains are 
observed and valleys followed, because this is the country
where the house was once made to fit into the curve of the 
landscape and where the farmer used to cut a hole in the 
roof rather than cut down the tree.



Kanalen sträcker sig norrut från République och passerar bara hundra meter från mitt hus, 
alldeles bortanför bageriet, mataffären och den franska restaurangen med rutiga dukar 
och trerätters meny. Paris oktoberluft är mild, jag skyndar mig ut för att inte missa det sista 
dagsljuset.

LÄNGS KANALEN

Raderna ovan är hämtade från avslutningen i Malin Pettersson Öbergs Ståndpunktsessä 
(2007). Med ett närmast prosalyriskt anslag skildrar konstnären hur hon en höstdag i Paris, 
där hon då var bosatt, vandrar längs Canal Saint-Martin strax före skymningen. Den milda 
oktobereftermiddagen till trots vilar en melankoli över sceneriet. Flanören som noterar att 
uteserveringarna är fyllda av gäster går förbi utan att slå sig ner. Kanske är det bara kvardrö-
jande trötthet från den tidigare nattens äventyr som får henne att avstå. Möjligen väljer 
hon att förbli den flyktigt passerande för att hon inte känner sig delaktig i denna lättsamma 

DET ÖPPNA RUMMET
KARL  STEINICK
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stämning. Det är som betraktare hon tar sin promenad genom den stadsdel hon bor i, till-
hörig men ändå främmande. En marginaltillvaro av helt annan dignitet präglar de bostads-
lösas liv, där de lagt sig intill kanalen i tält från Röda Korset. Iakttagaren tar några fotografier 
att bruka i sitt konstnärliga arbete och hon noterar med viss ironi över sin egen i detta sam-
manhang privilegierade situation att ”det börjar regna, och jag går hem”.

En ståndpunktsessä bör som själva titeln (en genrebeteckning) anger, vara en summering av 
ställningstaganden och Pettersson Öberg redovisar här hållningar och insikter som hon har 
kommit fram till under sin tid på Konstfack. Att skriva en sådan var ett obligatoriskt inslag 
under det sista året. Hennes text rymmer en del ståndpunkter som har drag av, åtminstone 
tillfälliga, riktmärken att hålla kurs mot när utbildningen är till ända och skolgemenskapen 
lösts upp, men i framställningen finns en djupare reflektion, ett öppnare förhållningssätt, 
som motverkar och underminerar alltför dogmatiska och explicita positionsbestämningar. 
Det lämnas alltid plats för tvivel på ”sanningar”, för den skepsis som visar på nya vägar, som 
skapar möjligheter. 

”Att beskriva en komplexitet har varit viktigt, både i presentationen och ämnet. Arbete-
na har ofta en lättillgänglig visuell nivå, och en mer komplicerad innehållslig nivå som 
når fram individuellt beroende på betraktarens intresse och förkunskaper.”

Pettersson Öberg ger här en komprimerad beskrivning av sitt arbete och av mötet mellan 
verk och betraktare, som också i någon mån har karaktären av ett credo för konstnären 
själv, en målsättning för den skapande processen. Verket och upplevelsen av det är vad som  
intresserar ståndpunktsessäisten mer än den egna konstnärsrollen. Den utåtriktade håll-
ningen går igenom hela texten, som består av löst, men ytterst medvetet, sammanfogade 
delar av olika slag. Här finns till exempel e-mail där andra förmedlar sina ståndpunkter i dis-
kussion med författaren, som på detta sätt distanserar sig från alltför självsäkra ställning-
staganden. Inslaget av dialog och prövande resonemang är påtagligt. Det handlar om kom-
munikation och essän diskuterar inte bara ämnet utifrån en rad aspekter, den visar också 
på mångskiftande kommunikativa strategier genom sin form. Konsten blir ett medel som 
gör det möjligt att belysa det komplexa och svårbestämbara. Det är genom undvikande av 
entydighet den får sin mening, häri ligger dess särart.

Ståndpunktsessän blir i detta avseende mer än en redovisning som skall klargöra var Konst-
fackseleven befinner sig vid utbildningens slut. Pettersson Öberg gör den till ett verk i sig, 
ett verk som analyserar hennes tidigare arbeten och konstens villkor med samma uttrycks-
former som hon använt sig av i flera projekt. Essän är, i överensstämmelse med ordets egent-
liga innebörd, ett försök, en ansats att ringa in något utan att reducera eller förenkla det. Den 
framställer, snarare än påstår. Liksom i sin konstnärliga praxis förenar Pettersson Öberg i 
ståndpunktsessän text och bild på ett spänningsskapande sätt. Bilderna utgör inte alltid  
direkta illustrationer till texten, relationen är komplex och därigenom uppstår den mång-
tydighet som konstnären i citatet ovan anger som väsentlig för det skapande arbetet. I detta 

spelar materialet, det som hennes verk i formellt avseende består av, en till synes under- 
ordnad roll, även om det givetvis är valt med hänsyn till dess meningsskapande potential. 
Ett sms från mamma eller ett skepp på ett gammalt vykort kan i en annan kontext bli så 
mycket mer betydelsebärande än i det ursprungliga sammanhanget.

NÄRVARO / PLATS / RÖRELSE

Som inledning till ståndpunktsessän står en annan kort betraktelse av personlig art, liksom 
den avslutande satt med kursiv. I den lyfter Pettersson Öberg fram intryck från vandringar 
i andra områden av Paris. Hon går genom sexklubbarnas och prostitutionens kvarter söder 
om Place Pigalle och hon förundras över de snabba växlingarna i det urbana rummet. Ena 
stunden sjaskigt, nästa småborgerligt. Hon noterar också hur butiker för vissa varor, ex-
empelvis brudklänningar, ligger sida vid sida. Det kluster av kinesiska grossistfirmor som 
handlar med barnkläder finner hon så märkligt att hon ägnar ett helt verk åt att utforska 
bakgrunden till fenomenet. Även detta, som har fått titeln Fanny Look (Det finns ingenting 
vanligt i världen) (2007), inbegriper en essä, inte alldeles olik den som redovisade erfarenhe-
terna från åren på Konstfack. Den förenar också text och bild, men här finns det ett tydligare 
sammanhållande tema. Undersökningen rör sig, om än mycket fritt, kring ett ämne utan att 
vara analyserande i strikt mening. 

”En text om ett butiksdistrikt i Paris, om urbana rykten, Kina och gränsen mellan verklighet 
och fiktion.” Så lyder undertiteln till detta spaningsarbete i stadens mindre välkända trak-
ter. Den täcker in vad som tas upp till behandling, men därmed är inte mycket sagt om vad 
det djupast sett rör sig om, vilken typ av text detta egentligen är. Liksom i ståndpunktsessän 
kännetecknas det synsätt Pettersson Öberg anlägger i sitt arbete om det kinesiska kläd- 
distriktet av att det är perspektiverande. Det finns ingen rak narrativ linje där det ena följer 
på det andra i ett givet förlopp. I stället strävar konstnären efter att skapa en form för berä-
ttandet som gör det möjligt att behålla mångtydigheten, den känsla av förundran som väckt 
det ursprungliga intresset. Det finns något mystiskt som utövar lockelse och det bör inte gå 
förlorat. Avsikten med undersökningen är inte att finna ett konkret svar, utan att lyfta fram 
det gåtfulla och låta det bestå.

”Jag hade varit i kvarteren innan, möjligen även fotograferat där, men det var först i 
augusti förra året som jag lade märke till området med kinesiska barnklädesgrossister. 
X hälsade på, hon hade bott i Paris tidigare och vi besökte gator och områden där hon 
jobbat eller bott. Plötsligt befann vi oss utanför en butik på rue du Faubourg Saint-Mar-
tin, därinne på väggen hängde minst 30 nästan exakt likadana barnjeans i tre perfekta 
rader.”

Det kunde ha varit upptakten till en novell, eller rentav en roman, men det är alltså ett konst-
närligt verk i essäistisk skepnad. Gränsen mellan fiktion och verklighet, som undertiteln 

KARL  STEINICK DET  ÖPPNA  RUMMET

30 31



talar om, förefaller redan vara på väg att suddas ut, även om den som för ordet i texten tycks 
vara samma person som den skrivande, utan några uppenbart fiktionaliserande drag. Hon 
och X strövar runt i Paris och råkar stöta på något oväntat, de kinesiska klädbutikerna där 
ingen någonsin verkar handla och vars skyltfönster är fyllda av kartonger, som ett sätt att 
förhindra insyn. Raderna av flickjeans på väggen bildar utgångspunkt för Fanny Look (Det 
finns ingenting vanligt i världen), som Pettersson Öberg visar i en trendig modebutik i Stock-
holm, men detta ”fynd” utgör också upptakten till essän om de kinesiska grossistfirmorna. 
I den finns en bild av jeansen, vilka ter sig som en konstinstallation redan i sin ursprungliga 
version. Till för en allmän publik är denna hängning däremot inte. Tvärtom. Affärsägarna 
ogillar besökarnas intresse och protesterar mot all fotografering. 

Som verk betraktat är Fanny Look onekligen platsspecifikt. Det relaterar till den del av rue 
du Faubourg Saint-Martin där de kinesiska grossisterna har etablerat sig och bedriver en 
verksamhet de inte vill att någon skall intressera sig för. Skälet till det är att den sannolikt 
har med den kinesiska maffian att göra. Eller är detta bara ett rykte? Essäisten, som flanerar 
i området och tar sina foton i smyg, rör sig i texten i en rad riktningar på jakt efter svaret, 
men det spelar ingen större roll om det går att finna. Det intresseväckande är själva det ovan-
liga som framträder i det uppenbara. Butikernas enhetliga utformning, lådorna i fönstren 
och likartade varor av låg kvalitet, men inte minst de besynnerliga butiksnamnen som blir 
bärande element i essäns figurativa gestaltning. De återfinns på fotografier och visas i olika 
typografisk form insprängda i texten. Fanny Look, Go Star, Licence Kid, Jardin Secret…

Ett liknande tillvägagångssätt använder Pettersson Öberg sig av i Good Luck Occasions 
(2008), även detta ett verk i essä- och installationsform med utgångspunkt i konstnärens 
egna upplevelser av mer eller mindre obekanta urbana miljöer. Inledningsraderna an-
knyter till ett butiksbesök, men denna gång är det inte någon obskyr verksamhet bedriven 
i skymundan. Konstnären är på väg till Ikea i Delft. Någon visit på möbelvaruhuset redovi-
sas däremot inte. På vägen dit råkar hon få syn på en bar som heter The Future, ett namn 
som inte matchar ställets yttre särskilt väl. Så småningom går det upp för den lite förbry- 
llade iakttagaren vad det rör sig om. Lokalen, som trots namnet inte ger något större hopp 
om framtiden, visar sig vara en så kallad coffee shop som i det drogliberala Nederländerna 
säljer hasch helt lagligt. Med utgångspunkt i detta söker konstnären vidare i den urbana 
halvvärld där barerna har udda namn och där sexhandeln försiggår öppet med kvinnorna 
förevisade som varor i fönstren. En skylt leder till andra.

Den fascination Pettersson Öberg känner inför butiksnamnen på de kinesiska kläd- 
firmorna i essän Det finns ingenting vanligt i världen har alltså sin parallell i Good Luck 
Occasions, där konstnären jagar skyltar med namn på diverse tvivelaktiga etablissemang. 
De dokumenteras med fotografier och utgör underlag för en utställning på Duende Studios 
i Rotterdam, där de bland annat återges som väggmålningar i akryl. Visade på detta sätt 
framstår deras grafiska utformning tydligare och sammanställningen av dem förstärker det 
egenartade intrycket. Frikopplade från det ursprungliga sammanhanget får de en aura av 

oförklarlighet, som om de bär på ett budskap fördolt för betraktaren. Det banala förses med 
ett tolkningsdjup när det bryts loss och isoleras från sin kontext. Det som ter sig vanligt blir 
ovanligt. Essän innehåller dessutom, i likhet med de tidigare texterna i samma genre, längre 
partier hämtade från böcker och andra källor. Lån som nyttjas för att ge en polyfon karaktär 
åt verket, vilket annars är stadigt förankrat i konstnärens personliga minnen.

Pettersson Öberg beskriver inte enbart sin väg genom det urbana rummet – i Good Luck 
Occasions Amsterdam, Rotterdam, Delft – i ett fragmentariskt självbiografiskt berättande. 
Hon reflekterar dessutom över den egna arbetsprocessen, viket introducerar en metanivå i 
essän. Hennes foton supplerar texten, gestaltar och tydliggör, men tillför också något svår-
gripbart bortom det illustrativa. De manar fram en stämning, en känsla av närvaro, men 
också av motsatsen eftersom det ytterst sällan förekommer några människor på dem. De 
erinrar i många avseenden om Eugène Atgets fotografier från förrförra sekelskiftets Paris, 
bland vilka det finns åtskilliga som avbildar skyltfönster och butiksexteriörer. Det doku-
menterande elementet i Atgets bilder har sin motsvarighet i Pettersson Öbergs, även om 
hon använder dem i ett kreativt sammanhang som överskrider det realistiska återgivandet 
av specifika platser och företeelser. 

I sina essäverk, där text och bild samverkar, lyckas Pettersson Öberg försätta läsaren/ 
betraktaren i positioner där genregränserna upphävs och formerna för den traditionella 
konstupplevelsen förlorar relevans. Detta sker genom en säregen förmåga att iscensätta kän-
slan av att befinna sig, att vara närvarande på en viss plats vid en viss tid, av att förflytta sig. 
Det samlande och ordnande subjektet, skaparen av verket, är också den observatör/aktör 
som beskriver en rörelse genom (och bestämd av) materialet och den sekvens det fogats 
samman till. Redan i ståndpunktsessän vidgar Pettersson Öberg de förväntade ramarna för 
det essäistiska skrivandet och finner sin egen form, i vilken hon har frihet att arbeta med 
samma material som hon använder till utställningar i ett mer introspektivt berättande. Sam-
tidigt utvecklar hon detta till en konstform med stark personlig prägel. Vad som behövs för 
det konstnärliga yrkesutövandet anger hon i slutraderna till Det finns ingenting vanligt i 
världen på följande vis:

”I en film jag nyligen sett på bio, om en amerikansk dubbelagent, beskrivs de egens-
kaper som krävs för att bli en lyckad spion: A suspiscious mind. A love of complexity and 
detail. To remain a hopeless romantic… Det är samma egenskaper som krävs för att bli 
samtidskonstnär, tänker jag när jag lämnar biografen. ”

MATERIAL / SAMLANDE / SPÅR

Essän intresserar Pettersson Öberg som en väg att utforska omständigheter av varierande 
art. Som framgått ovan samlar hon material från resor och vistelser, dokumenterade i texter 
och bilder. Rekonstruktionen av egna erfarenheter och minnen sker genom att de formuleras  

KARL  STEINICK DET  ÖPPNA  RUMMET

3332



och ordnas. Det kreativa arbetet består i att välja ur detta material, att söka efter eller skapa 
fragment som utgör spår av något för verkets betraktare okänt, där det ursprungliga samman- 
hanget brutits upp och inte är åtkomligt. Inslaget av andra texter är också markant och det 
kan röra sig om kortare eller längre citat, eller bara namn, dessa återkommande namn som 
blir så betydelsebärande, eller rättare sagt betydelseskapande.

Hos få andra konstnärer spelar text en lika stor roll som hos Pettersson Öberg. I essäerna 
är den självfallet dominerande, men även i sina övriga verk arbetar konstnären med text-
uella budskap. I Untied (Flag) (2009) – ett samarbete med Sébastien Berthier – ingår namn på 
olika affärsinrättningar, hotell och resebyråer, men denna gång har de inte fogats in i en essä 
eller målats på väggar, utan pryder i stället en väldig flagga (500x330 cm). De är alla hämtade 
från det invandrartäta kvarter i norra Paris som heter Goutte-d’Or och flaggan är tillverkad 
i form av ett lapptäcke där delarna utgörs av afrikanska tygstycken. Detta är en alternativ 
trikolor, en multikolor, som lyfter fram ett annat Frankrike än det som den officiella national- 
symbolen erinrar om. Untied är alltså även det ett verk med ursprung i immigranternas  
Paris, i ett område inte så långt från de kinesiska grossisterna vid rue du Faubourg Saint-
Martin, ändå i en annan miljö, präglad av afrikansk och arabisk kultur. Än en gång namn, 
men i detta verk laddas de med ett tydligare budskap, om än inte mindre tankeväckande.

Ett annat verk med text på tyg är Korrespondenser (2009). Det omfattar tolv banderoller 
(150x210 cm) som leder tankarna till boksidor eller skrivmaskinsark, även om proportion-
erna mellan bokstäver och underlag är annorlunda. Utformningen står i samklang med 
verkets litterära anknytning. Pettersson Öberg har valt att återge längre citat ur en brev-
växling av intim karaktär mellan Selma Lagerlöf och Sophie Elkan. Det en gång mest privata 
har publicerats i bokform och genom Pettersson Öbergs verk hängs det bokstavligt talat  
ut till allmän beskådan, vilket väcker frågor om konventioner och begränsningar förr och 
 nu. Skälet till att konstnären arbetat med denna korrespondens är att verket skapades till  
grupputställningen Eternal Return, curerad av Kajsa Pontén, som ägde rum i Falun, där  
Lagerlöf bodde under många år. Inte bara verket relaterar till staden, utställningen i sin  
helhet har anknytning till den så till vida att konstnärerna ursprungligen kommer från 
trakten. En återkomst således för Pettersson Öberg, som är född och uppvuxen i Falun,  
men en tillfällig sådan och med lånade ord.

Samtidskonstnären som alltså, enligt beskrivningen i slutraderna till Det finns ingent-
ing vanligt i världen, bör hysa kärlek till såväl komplexiteten som detaljen, följer sina egna 
spår och lägger ut nya för läsaren/betraktaren. Hon är utan tvivel en romantiker, en urban  
sådan med särskild faiblesse för det som ligger på behörigt avstånd från turiststråken och 
det souvenirsamlande man ägnar sig åt där. Det innebär emellertid inte att sådant skulle 
sakna intresse för Pettersson Öberg. Även detta kan utgöra material för en konstnärlig un-
dersökning. Äldre reseskildringar och fotografiska böcker från främmande platser lämnar 
material åt några av konstnärens senare verk. I dessa, liksom i Korrespondenser, arbetar 

DET  ÖPPNA  RUMMET

3534



hon med andras texter i stället för att skriva själv. Därmed avlägsnar hon sig också från de 
egna upplevelserna.

Under större delen av förra århundradet var fältarbete på avlägsna platser huvuduppgiften 
inom antropologin och då brukade forskarens roll vara att som deltagande observatör till-
ägna sig kunskap om de främmande kulturer han eller hon studerade. Kanske skulle den 
benämningen också kunna passa för samtidskonstnären, som bedriver ett slags urban antro-
pologi på de platser hon befunnit sig under kortare eller längre tid. Hon har dock ett annat 
mål. För henne gäller det inte att systematiskt kartlägga och beskriva, utan att söka efter det 
ovanliga under den vanliga ytan och i det arbetet är tillvägagångssättet intuitivt. Ändå finns 
det förbindelselinjer mellan antropologin och samtidskonsten, liksom det för övrigt gjorde 
redan under det tidiga 1900-talet då den så kallade primitiva konst som antropologerna 
fört till Europa fungerade som inspirationskälla för moderna konstriktningar som kubism 
och surrealism. I mellankrigstidens Paris överlappade de intellektuella och de konstnärliga 
kretsarna varandra och gränserna mellan kulturvetenskaperna och den kreativ verksam-
heten var inte så hårt bevakade. 

Dagens antropologiska forskning försiggår huvudsakligen i vad som numera benämns kom-
plexa samhällen, inte bland ursprungsbefolkningar, vilket tidigare var normen. Den är också  
i hög grad textinriktad, medveten om disciplinens historia, och ifrågasättande vad gäller 
den egna verksamheten. Identitetsproblematiken är ett centralt ämne, liksom det urbana 
livets mångskiftande former. Samtidskonstnären med sin forskande blick och sitt sinne för 
det komplexa förefaller inte vara långt borta. Även hon känner sig hemtamt främmande i de 
urbana miljöer där människor och kulturer möts, där frågor om utanförskap och tillhörighet 
ställs på sin spets. Det är givetvis långtifrån bara antropologin och konsten som sysslar med 
en problematik som denna. Intresset ligger, som det brukar heta, i tiden och det beror på att 
verkligheten ser ut som den gör. Antropologin har emellertid visat sig vara ovanligt väl rus-
tad för att beskriva och analysera förhållandena. Samtidskonsten kan å sin sida gestalta och 
ifrågasätta dem med olika kreativa metoder.

Det antropologiska spåret går att följa genom Pettersson Öbergs konstnärliga verksamhet, 
från essäerna och framåt. Det förändrar delvis karaktär under vägen och det blir allt tydli-
gare. I de arbeten som har tillkommit under senare år intresserar hon sig för hur nationell 
identitet har skildrats i det nära förflutna. Textmaterialet till verken har bland annat hämtats 
ur äldre reselitteratur medan bilderna i ett fall är konstnärens egna och i ett annat kommer 
de från fotografiska verk som inte heller är helt färska. Ofta är dessa böcker loppmarknads-
fynd, men bibliotek och arkiv erbjuder också rika möjligheter för materialinsamling. Att  
appropriera, att bygga verk på lånegods, är ingen ny teknik inom konsten och det pågår 
sedan länge en akademisk diskussion om konstnärlig appropriering, men när Pettersson 
Öberg använder begreppet gör hon det för att beskriva sin konstnärliga praxis, inte i avsikt 
att bidra till den teoretiska debatten i ämnet. Man kan säga att hon har approprierat termen 
för eget bruk. 

Pettersson Öberg ser inte detta att tillägna sig andras texter och bilder som någon kontro-
versiell metod. Den skiljer sig inte radikalt från det sätt på vilket hon arbetar med sitt eget 
material, även om innebörden och tolkningsramarna skiftar. Just detta gör approprieringen 
intressant, eftersom avsikten är att nå bortom den egna beskrivningen och dess perspektiv. 
Det lånade stoffet bär på sina betydelser och är förankrat i andra kontexter, vilket innebär 
att det kan användas för att peka på vissa specifika förhållanden eller för att skildra, och  
ifrågasätta, de uppfattningar som formuleras eller förmedlas indirekt i det approprierade 
materialet. 

PARISPASSAGER

Paris lär vara den stad i världen som tar emot flest besökare årligen. Det finns oräkneliga 
böcker som handlar om Paris och få platser gör sig bättre på film. Den har kallats för 1800- 
talets huvudstad, men för många är det den eviga metropolen, drömmarnas stad. En gång 
var den det europeiska kulturlivets centrum och den utövar fortfarande lockelse på för- 
fattare och konstnärer, samt än mer på turisterna som står i ändlösa köer för att komma in på 
de stora museerna. Nöjesutbudet är varierat och shoppingmöjligheterna är utmärkta, men 
kanske är det själva staden med sina välkända platser och monument som är den främsta 
attraktionen. Går det att blottlägga ett Paris bortom föreställningarna, kan staden gestaltas 
utan att alla dessa överlagringar griper in och påverkar bilden?

Antagligen inte. Det bästa sättet att närma sig Paris är kanske att göra det via de roman-
tiserade föreställningarna, att försöka komma förbi dem genom att utnyttja dem. I Paris –  
An Orbit Portrait (2011) går Pettersson Öberg, som periodvis har bott och arbetat i Paris, till-
baka till 50-talet med hjälp av den framställning av staden som har fått lämna material till 
verket. I hennes arbete står det mytomspunna Paris i kontrast till det faktiskt existerande, 
i ett försök att komplicera i stället för att lägga till rätta. Mot textfragment hämtade från  
Torgny Wickmans guidebok Vad man vill veta om Paris, publicerad 1953, sätter konstnären 
sina egna fotografier i ett bildspel där en speakerröst läser citaten från Wickman samtidigt 
som fotona växlar. På ett ytligt plan är det mycket underhållande, men noga betraktat fram-
träder en mångbottnad och motsättningsfylld bild som låter en del av vad vissa resenärer 
kanske inte nödvändigtvis vill veta om Paris skymta fram. 

I merparten av konstellationerna finns det en överensstämmelse i någon form mellan text 
och bild, även om de inte alltid harmonierar med varandra. Tidsspannet mellan tillkomsten 
av text respektive bilder är betydande och genom det är en viss diskrepans oundviklig. Den 
tjänar givetvis också ett syfte, att göra betraktaren uppmärksam på att de två berättarna i 
verket visserligen talar om samma stad och oftast om samma ämnen, men att de gör det från 
olika perspektiv. En man i början av 50-talet och en kvinna ett halvt sekel senare har knapp-
ast mycket gemensamt och Paris har genomgått avgörande förändringar. Ändå finns det 
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beröringspunkter i den spänningsfyllda relationen mellan det nära förflutna och nuet, något 
som Pettersson Öberg också påminner om. ”Parisporträttet” är sammansatt och fungerar på 
flera nivåer under den lättsamma ytan. 

Paris – An Orbit Portrait inleds med en bild av staden sedd ovanifrån. Det är så många Paris-
filmer börjar, vilket ett senare inplacerat citat i bildspelet upplyser om. Därefter skildras an-
komsten och den sker med tåg. Fotot av järnvägsspåren som leder in mot stationen åtföljs 
av speakerrösten som redogör för vilken klädsel, lätt och sportig, som lämpar sig för färden. 
”Paris djärva stadsplan” illustreras av en karta med baron Haussmanns nätverk av nya  
gator utmärkta. Den var ”genialt tänkt och genialt utförd” och ”de oändliga perspektiven 
och stadsplanens obundna rytm” som ger staden dess ”frihetskänsla” har ännu inte ödelagts 
av den moderna trafiken. Fotot som fogats till detta påstående säger något annat om dagens 
tillstånd. De enkla hotellrum Wickman talar om – ”försedda med bidé, vilket vittnar gott om 
den hygieniska standarden” – förefaller inte lika attraktiva i dag. Bilderna på hotellskyltar 
för tankarna till alla andra skyltar i Pettersson Öbergs tidigare verk. En av dem är dessutom 
från Goutte-d’Or, vilket leder direkt tillbaka till Untied, flaggan med namn från just denna 
stadsdel. Konstnären följer inte bara Wickman i spåren, utan också sig själv.

Maten får ett eget avsnitt i bildspelet och för Wickman är den ytterst betydelsefull. I den tid 
då han skriver var de kulinariska skillnaderna mellan hemlandet och Frankrike utan tvivel 
avsevärt större än i dag. Att äta i Sverige har bara ”nyttomotiv”, det gör man för att bli mätt. 
Hur annorlunda är det då inte i Paris. Där serveras ”individuellt tillagad, välsmakande mat 
av hög kvalitet”. Den kan dock ge ”magbesvär” för de ovana nordborna. Andra förhållanden 
värda att notera för tillresta svenskar var dryckesvanorna. För fransmannen är det ”en 
naturlig sak att alkoholen är fri” och man ”hänger vid bardisken och pratar” före måltiden. 
Barlivet, som knappast fanns i det tidiga 50-talets Sverige ter sig nog så exotiskt. För paris-
aren, som inte är kvinna, är baren en viktig del av livet. Trångboddheten gör baren till ”hans 
klubb, hans andra hem, hans tillflyktsort”. 

För Wickman är Paris frihetens hemvist på jorden, men han tänker då inte i första hand på de 
högstämda idealen från Revolutionen, han intresserar sig mer för nöjeslivet, det som enligt 
honom är ”originalet” som städer världen över förgäves anstränger sig för att kopiera. Det 
präglas av ”en tolerans och en förståelse för mänskliga svagheter som är komplexlösande 
och nervlugnande” och möjliggör ”en hämningslös frihet till utlevelse i alla nöjets och sex-
livets former”. Montmartre, turisternas favoritområde, är ”neonljusflödande hela natten” 
och här finner man inget mindre än ”paradisets fröjder”. ”Natten i Paris har ingen kontur, 
ingen gräns, ingen trötthet.” Bildsättningen till dessa passager om de nattliga njutningarna 
förmedlar inte den storslagenhet som Wickman talar om. Kanske har glansen falnat eller så 
är det betraktarens blick som avgör. Det kan ju vara på sin plats att påminna om att Wick-
man var porrfilmsregissör till yrket.

”I Paris existerar ingen nedsättande klassificering av människor efter hudfärg, religion eller 

moralisk livsinställning.” En vacker tanke, men stämde den med verkligheten? Förmodli-
gen hade en algerisk invandrare haft en något annorlunda syn på saken, även om Wickmans  
erfarenheter föregick Algerietkriget, då mycket förändrades i relationerna mellan de in- 
födda fransmännen och de nordafrikanska immigranterna. Å andra sidan kan det tänkas 
att den svenske betraktaren fann det mångskiftande urbana livet förvånansvärt öppet och 
tolerant i jämförelse med det homogena och slutna samhälle han kom ifrån. I de citat ur hans 
framställning som ingår i Paris – An Orbit Portrait finner man annars inte mycket om in- 
vandrarkvarteren, men det som han kallar ”ett judiskt ghetto” där man kan se ”kaftanklädda  
judar” och hitta restauranger som serverar ”rituell mat” finner han ”väl värda ett besök”. 

Detta ”ghetto” såg helt annorlunda ut då Wickman med sin tidstypiska attityd vandrade 
runt där, än vad det gör i dag. Pettersson Öbergs foton visar skyltar och gatumiljöer där 
det judiska fortfarande är synligt, eller var för några år sedan. Goldenbergs klassiska rest-
aurang, vars skylt syns på en av bilderna, finns inte längre. Inslaget av judiskt liv är visser- 
ligen påtagligt även i dagens Marais, men numera är detta framförallt en stadsdel för chica 
modebutiker och populära barer. Wickman hade inte känt igen sig, men han hade säker-
ligen kunnat erfara samma ”hejdlösa frihetskänsla som alla upplever i Paris” i områdets 
nattliv. För honom var plaisir trots allt det främsta skälet att besöka denna ”stad full av 
överraskningar” vars särprägel är uppenbar, men svår att beskriva som något annat än 
”atmosfär”.  Det senare finns det rikligt av även i Pettersson Öbergs bilder, men en och an-
nan är också oväntad, som den där nakna skyltdockor dyker upp till ostronen, som Wick-
man är svag för. De hemlösa i sina tält, fotograferade under konstnärens promenad längs 
kanalen, utgör en påminnelse om att dagens Paris, i likhet med gårdagens, inte fördelar sin 
”hejdlösa frihetskänsla” jämlikt. Kanske var, och är, den mest av allt en turistupplevelse.

Wickman är dock inte någon alldeles naiv betraktare, han framhåller att mycket är yta och 
kulisser som symboliserar något som fanns en gång, men han älskar det ändå. Han gläds åt 
”att det alltjämt finns sådana platser där man genomskådar allt utan att illusionens skimmer 
går förlorat”. Det låter som samtidskonstnärens hemliga uppdrag, hon som illustrerar denna 
fras med en bild av nationalförsamlingen försedd med trikoloren i form av en banderoll över 
byggnadens front. Som en gåva, men till vem?

Konstnären själv är alltid den första betraktaren av sitt verk. Redan i skapandeprocessen 
krävs det ett iakttagande som övervakar vad som sker, värderar det och utvecklar strategier 
för det fortsatta arbetet. Därigenom byggs en möjlig betraktare också in i verket, som en po-
tential. När Pettersson Öberg arbetar med det självupplevda som material är hon både den 
deltagande observatör som framställer materialet och den betraktare som ser verket bli till 
medan hon skapar det. I approprieringen förhåller det sig något annorlunda eftersom det-
ta tillvägagångssätt för in andra betraktare som konstnären måste förhålla sig till. Hennes 
närvaro inskränks till den kreativa aktivitet som leder fram till det färdiga verket. Hon för 
in andra röster, men har kontroll över dem genom urvalsprocessen och montagearbetet.  
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Polyfonin är alltså begränsad eftersom konstnären genom sina urvalsmetoder och sam-
manställningar delvis skapar de andra rösterna. Pettersson Öbergs Wickman är inte riktigt 
densamme som berättaren i Vad man vill veta om Paris.

Ibland anonymiseras upphovspersonerna bakom det approprierade materialet och när de är  
flera kan de då inte särskiljas. Verket får en egen, om än sammansatt, röst som varken till-
hör dem från vilka lånen har gjorts eller helt och hållet är konstnärens egen. Hur appro- 
prieringen kan användas, utan att det lånade är kopplat till eget material, framgår av  
Pettersson Öbergs två senaste verk, det ena om Japan och det andra om Italien. Där utveck-
lar konstnären sin metod för att kunna studera identitetsfrågor och föreställningar om  
nation och kultur. 

ETT LÅNAT JAPANSKT SCENERI

”Japan – A Borrowed Scenery is a guide to Japan in advance. It explores my ideas and precon-
ceptions of the country before my first visit there.” 

Verket är alltså enligt konstnären själv ett framåtblickande projekt, en kreativ vägledning 
inför ett första besök i Japan, men det anlägger samtidigt ett bakåtskådande perspektiv 
eftersom materialet är hämtat från äldre böcker. Det laborerar med föreställningar som 
kommer till uttryck i Donald Richies A Lateral View – Essays on Culture and Style in  
Contemporary Japan (1992), varifrån textfragmenten i Pettersson Öbergs verk är hämtade. 
Två decennier har gått sedan den kom ut, i en tid då Japan fortfarande sågs som det stora 
ekonomiska hotet mot USA. Fotografierna har plockats ur böcker från 60-talet och mitten av 
70-talet. Motsättningen mellan det moderna och det traditionella spelar en stor roll i de flesta  
Japanskildringar, så även här. Den är ständigt närvarande i föreställningar om nationell 
och kulturell identitet, som en längtan efter det autentiska och ursprungliga, det rena och 
unika, vilket ses som hotat av det gränsöverskridande nya. För Japans del får detta särskild 
laddning, inte minst beroende på de i den inhemska historieuppfattningen delvis förträng-
da åren under fascismen, som i retoriken hyllade det traditionella och tog avstånd från det 
moderna, vilket den i praktiken var en produkt av. 

Det japanska blir en typisering, liksom andra försök att definiera nationell och kulturell 
särart. Detta gäller oavsett om beskrivningen är till för internt eller externt bruk, som 
självdefinition eller som karakteristik i exempelvis reseberättelser. Det nationella och kultur- 
ella framstår även i ”sceneriets” texter och bilder som homogena företeelser, möjliga att 
definiera i termer av tillhörande och särskiljande. ”Japan is the country of…” ”It is the land 
of…” Det handlar om att försöka komma åt det specifika, men detta kan aldrig bli annat än en 
konstruktion där man bortser från mångfald, komplexitet och föränderlighet. Dessa under-
liggande motsättningar är vad Pettersson Öbergs verk iscensätter på ett djupare plan, ge-
nom att bryta loss fragment och montera in dem i en ny skildring, där subtila förskjutningar 
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mellan text och bild frammanar andra innebörder. Man anar snittytorna i framställningens 
förlopp, även om de inte markerats. 

Detta ”sceneri” har konstruerats med lånat material för att lyfta fram en bild av Japan, så-
dant det såg och i många fall fortfarande ser ut i icke-japanska ögon. Kanske också i någon 
mån för japaner? Verket visar upp det japanska i skärningspunkten mellan tradition och 
modernitet, där det förra håller på att trängas undan, rentav utplånas, av det senare. Materi-
alet är ordnat i ett förlopp där man förnimmer en rörelse, men som en pendling mellan de två 
polerna, traditionellt och modernt, inte framåt från det gamla till det nya. Först framträder 
det urbana, reklamen och budskapen. ”Almost every available surface carries a message.” 
Därefter följer naturen, respekterad av människan – hellre göra hål i taket för trädet än fälla 
det – och sedan, som en syntes, uppfattningen av naturen som kultur, formad av människan. 
”Nature is only the potential – man gives it its shape and meaning.” Japanerna är känslo-
människor, åtminstone i trädgårdsfrågor. ”…the Japanese are too much creatures of their 
feelings to be so cerebrally classic. Rather, then, a garden is created to reveal nature.”

Formens betydelse och samhällets formande funktion beskrivs av Richie som en del av det 
japanska. ”The shape of an idea or an action may be as important as its content.” Bilderna 
av massan, av kollektivet, understryker textens påstående, men fungerar också distansska-
pande genom sina motiv. Vilka är dessa människor som inordnats, eller inordnat sig, i olika 
gemenskaper? Formen spelar alltid en roll i sådana processer, oavsett var de sker, men den 
tjänar ett syfte. Samhällen formas inte intresselöst och stater agerar aldrig utan tanke på 
funktion och idémässigt innehåll.

Individen får i ”sceneriet” en modern skepnad i ett utsnitt där text och bild hör ihop, tillskill-
nad från i resten av verket är de hämtade från samma källa. Koumiko är en ung japanska som 
står som representant för den moderna kvinnan. Hon byter om till jeans när hon kommer 
hem och hon intresserar sig för europeisk litteratur och klassisk musik, men också för musik 
från andra länder i Asien. Koumiko är en efterkrigsversion av the modern girl – i japaniserad 
form modan garu – den nya kvinna som hörde mellankrigstiden till. På bilden döljer hon sitt 
ansikte bakom en solfjäder, men i texten kommer man henne lite närmare, även om mycket 
förblir outtalat. Hon är född i Manchuriet, det vill säga under den japanska ockupationen av 
området, och hennes föräldrar bor nära Hiroshima, något hon inte vill prata om. ”She knows 
what discrimination is.” Att ha anknytning till den stad över vilken den första atombomben 
släpptes, innebär risk för avståndstagande och utstötning.

Den traditionella dräkten är en sinnebild för det japanska och utgör i verket en kontrast till 
den moderna klänning Koumiko bär. En kvinna iförd kimono, stående på en bro i en japansk 
trädgård, fungerar som hennes motsats. Hon uppträder inte som individ, utan som en typisk 
japanska av traditionellt snitt. Kimonon tar ingen hänsyn till individualiteten, tvärtom mot-
verkar den, enligt Richie, personliga drag. ”The kimono comes in only two sizes, male and 
female. It is also never designed to fit the wearer. Rather the wearer is designed, as it were, 

to fit it.” I nospelet bär aktörerna alltid kimono och här finner man också det japanska i sin 
mest traditionella form. ”In Noh, natural forces, natural surroundings, are everything – it is 
an animistic theater, the theater of pure Shinto.” ”Ren” ursprungsreligion i renodlad teatral 
form, eller möjligen en ren kulturell konstruktion?

Tokyo är den organiskt växande staden utan gatunamn. ”…the only way to travel profitably 
about the city is to memorize it.” Hur japansk ter den sig inte, trots att den  präglas av en arki-
tektur så modern att den snart måste bli passé. ”…new buildings in Japanese cities are con-
structed in styles so flamboyantly modern that one cannot but expect them to be shortly su-
perseded.” Tokyos moderna yttre kan förklaras av att staden till stora delar förstördes flera 
gånger under 1900-talet, genom jordbävningen 1923 och under kriget, men den moderna 
arkitekturens genomslag i stadsbilden är inget unikt japanskt, utan ett globalt fenomen. 
Det moderna finns överallt, det breder ut sig, men det är inte hållbart, det saknar djupare  
mening. Det är kitsch. ”’I am modern’, says this mélange, and it can say this because the 
world at large, in this late-Hellenistic time of ours, is enamoured of kitsch. A taste for kitsch 
is a taste for the times.” Helt nytt är det moderna ändå inte, också i Japan har det en hist-
oria. ”And the poet Henri Michaux, in Tokyo in 1932, noted that ’Japanese have been mod-
ern for ten centuries’ and that ’Tokyo is a hundred times more modern than Paris’.” Även 
om man bortser från den franske författarens utdragna japanska modernitet, var den japan-
ska moderniseringen en genomgripande samhällsförändring. Den inleddes med Meijirest-
aurationen 1868, det vill säga ungefär vid samma tid som på många håll i Europa, och den  
skapade starka motsättningar mellan det traditionella och det moderna, begrepp som får sin 
nuvarande definition i detta skede.

Till slut visar verket, med Richies ord, på enhet och harmoni mellan det gamla och det nya. 
Japan blir landet där det förenas, gränslöst och konfliktfritt. Det japanska är förmågan att ta 
till sig, omskapa och smälta samman. 

”The hand of the Japanese reaches out and enhances (appropriates) that which is most 
distant. Anything out there can become nature. The world is one, a seamless whole, for 
those who can see it; for those who can learn to observe, to regard, to understand.” 

Hur japanskt är då detta, är det inte noga sett vad alla nationer har varit tvingade att göra? 
Alla ”vet” vad de nationella och kulturella identiteterna består av, men varje definitions-
försök får dem att glida undan, lösas upp i det allmängiltiga eller framstå som klichéer utan 
större innehåll. Om detta handlar Japan – A Borrowed Scenery och dess montageform  
understryker att det unika, det opåverkade, det rena, är en myt.

Som så ofta hos Pettersson Öberg är materialet i ”sceneriet” approprierat, lånat och åter-
använt på nytt sätt. I det här fallet finns inga egna texter eller bilder, verket tillkommer ju 
före konstnärens första resa till Japan. Fragmenten har lyfts ur sina ursprungliga kontexter 
och fogats samman till en helhet, till synes sömlös, men fylld av outtalade spänningar och 
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innebörder. Med uppmärksamheten vänd mot detta blir verket en påminnelse om vad som 
inte ingår, vad som måste väljas bort för att den bild som texten och fotografierna visar upp 
skall kunna bli till. Sådana frånval sker alltid i skapandet av nationella och kulturella iden-
titeter för att undvika det heterogena och komplexa. ”Sceneriet” pekar på hur det japanska 
delvis har schabloniserats, blivit kitsch, i framställningar som producerades i det nära för-
flutna. En retrospektiv analys, men också en lägesrapport inför ett möte. 

MINNE

Efter hemkomsten från Japan följde Pettersson Öberg upp sitt ”lånade sceneri” med In the 
Near Past. Hon använder samma tillvägagångssätt, appropriering av texter och foton mon-
terade så att varje citat ställs mot en bild, men denna gång för att undersöka uppfattningarna 
om Italien kring 1960, då den växande charterturismen medförde ett ökat intresse för allt 
italienskt. Verket skapades till grupputställningen Volumi Contrastanti/Kontrasterande 
Volymer, som arrangerades specifikt för Italienska kulturinstitutet i Stockholm. Materialet 
är hämtat från böcker i dess bibliotek och In the Near Past är i alla avseenden knutet till bygg- 
naden, ritad av Giò Ponti, eftersom den också tas upp till behandlig i verket. 

Det nära förflutna utgör inte någon avgränsad period. Man skulle kunna beskriva det som en 
svunnen tid många har personliga minnen av. Ett förflutet som ännu inte har blivit historia, 
som nuet inte helt har släppt sitt grepp om. I detta nyligen passerade söker Pettersson Öberg 
ofta efter material till sina verk. Det gjorde hon såväl till Japan – A Borrowed Scenery som 
till In the Near Past och i båda är moderniteten bärande tema. Det är ju den som präglade 
dagens nära förflutna och den spelar fortfarande roll i samhällsutvecklingen. I verket om 
 Japan undersöker konstnären relationen mellan det moderna och det traditionella, ett van-
ligt förekommande motsatspar som även berörs i In the Near Past, men här är det framförallt 
det modernas olika former som lyfts fram i de citat som kommer till användning. Pontis 
modernistiska kulturhus väckte inte enbart beundran i den samtida arkitekturdebatten,  
men oavsett graden av förtjusning framhävde de flesta dess italienska karaktär. Att det  
moderna inte var detsamma i Italien som i Sverige kunde man enas om.

Det ljuva livet är förstås något annat än det rationella och effektiva livet. In the Near Past 
laborerar med de återkommande schablonerna om den italienska och den svenska ”mental-
iteten”. De traditionella stereotyperna förekom även i diskussionen av det moderna och den 
modernism som var dominerande inom arkitekturen, vilken i vissa avseenden formades till 
en nationell stil trots att den, inte minst av utövarna, betraktades som i högsta grad inter-
nationell. Texterna formulerar explicit skillnaderna mellan den svenska och den italienska 
modernismen och de skilda sätten att vara modern på. I bildsättningen kommer detta också 
fram, samtidigt som det visuella dessutom får det nära förflutna att te sig mycket avlägset.

I Pettersson Öbergs konstnärskap finns en klar utvecklingslinje och en konsekvent håll-

ning till den kreativa verksamheten. Det egenproducerade materialet har gradvis ersatts av 
det approprierade, men tillvägagångssättet är likartat. Text och bild samverkar och det estet- 
iska uttrycket är starkt kopplat till ett intellektuellt innehåll, vilket erbjuder betraktaren en 
vid tolkningshorisont. I essäerna satte hon sig själv, som deltagande observatör, i relation till 
de platser som verken var förankrade i och därigenom fick även tematiken en personlig di-
mension. Den kunde också avläsas i de installationer som var sprungna ur de egna erfaren-
heterna från främmande miljöer. Paris – An Orbit Portrait utgör i detta sammanhang något 
av ett övergångsverk. Texterna är approprierade från en resebok, utgiven 1953, fotografi-
erna är tagna av konstnären. I de båda senaste verken är allt material lånat från böcker som 
publicerats för en del år sedan, ofta är de från 50- och 60-talet. Vägen vidare ligger öppen, 
men man anar riktningen.

I utställningen på Dalarnas museum i Falun sommaren 2013 behandlar Pettersson Öberg 
Falun och Dalarna ur liknande perspektiv som hon i verken Japan – A Borrowed Scenery och 
In the Near Past anlade på Japan och Italien, det vill säga hon reser även här frågor rörande 
identitet och föreställningar om nationell gemenskap. Få regioner har ju spelat så stor roll 
för att forma den svenska självbilden och uppfattningarna om svenskhetens historiska ur-
sprung. Pettersson Öberg har utnyttjat lokala arkiv och museets samlingar för att genomföra 
denna konstnärliga utforskning, vilket möjliggör verk av relevans inte bara i det landskap 
de relaterar till. Samverkan mellan nya och äldre arbeten i utställningen öppnar rummen 
för möten över och bortom gränser i ett konstnärligt skapande som befinner sig i ständig 
förändring.
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STERE
OSKOPISK

SCENOGRAFI 

KRONO
 LOGI

KRONOLOGI / STEREOSKOPISK SCENOGRAFI tar oss 
med på en resa genom astronomins historia och erbjuder en 
upplevelse baserad på flera sinnen. Ridåernas motiv återger 
framträdande ögonblick i seendets och observationens histo-
ria: verktyg, mekanismer och upptäckter som förändrat vårt 
sätt att se på omvärlden men också på oss själva. I dialogen 
som uppstår mellan motiven, och mellan de olika rum och  
positioner som installationen konstruerar, undersöks olika 
synsätt och perspektiv. Vem och vad befinner sig inuti, utan-
för, vem betraktar och vad är föremål för vår uppmärksam-
het? Verket inbjuder till reflektioner över hur vetenskapens 
och teknologins svindlande upptäckter möjliggjort ett för-
längt seende, och fäster vår uppmärksamhet på dikotomier 
och gränsområden mellan yttre och inre, nu och då, vetande 
och fantasi.
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SEENDE OCH VETANDE

Se världen! Det är en uppmaning som förekommer i de mest skilda sammanhang och tid-
sperioder. Det kan tyckas vara en banal uppmaning, en stelnad kliché. Det är samtidigt 
en av de mest storslagna och poetiska upptäckter som står var och en till buds. Det som är 
framträdande i Malin Pettersson Öbergs konstnärskap är hennes förmåga att betrakta om-
världen och genom sin konst få min blick att följa med. Det är en blick som tillåts vara aktiv 
och meningsskapande. Följande anteckningar är ett försök att delge mina tankar kring det 
jag valt att kalla ”att förlänga blicken”.

Stereoskopisk scenografi och pendangen Kronologi tar sin utgångspunkt i ett urval astrono-
miska böcker. Vetenskapliga bilder utgör motivkretsen i Stereoskopisk scenografi, medan 
bildtexter från Charles-Albert Reichens bok Astronomi från 1965 utgör manuset till Kro-
nologi. Låt oss börja med Stereoskopisk scenografi. Malin Pettersson Öberg har låtit över-
föra illustrationer till vitmålade motiv på svarta tygridåer. Ridåerna kan hängas på olika sätt 
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beroende på utställningsrummet. På Bonniers Konsthall, där verket presenterades för första 
gången, hängde ridåerna så att de följde rummets böjda arkitektur och bildade ett elliptiskt 
rum i rummet. Motiven var vända utåt. Placeringen i konsthallens spets underströk det fak-
tum att rummet påminner om ett observatorium. Motivkretsen samspelade med denna gest. 
Konstnären visar oss paradigmatiska upptäckter som möjliggjort att vi i dag kan se längre 
och bättre än vad det mänskliga ögat i sig är kapabelt till. Historiska proteser som vittnar 
om äldre tiders vilja att se och samla kunskap om världen. Verket omfattar bland annat av-
bildade stjärnkikare, teleskop, astronomiska kameror och upptecknade, ofta motstridiga, 
världssystem. Vi betraktar ett avbildat seende som givits form och funktion av en antik, 
förmodern och modern ”vetenskap” och det som i dag anses vara högst ovetenskapligt, 
som astrologi. Konstnären visar oss att vid en viss tid hörde det så kallat icke-vetenskapliga 
ihop med det vetenskapliga och de olika paradigmen hjälpte många gånger fram varandra. 
Konstverket aktiverar själva akten att betrakta – att okulärt besiktiga – som inte bara hör 
vetenskapsmän till, utan som också är en central del av besöket på en konsthall eller ett  
museum. Stereoskopisk scenografi bildar en allegorisk fond mot vilken vi kan tänka och få 
syn på seendet som akt.

I ljudverket Kronologi läses texterna upp som ackompanjerat bilder från Reichens  
astronomibok. Den kvinnliga rösten är neutral och speglar det realistiska sättet som mo-
tiven avbildats på. Medieringen och återbruket sker på ett lågmält sätt, men understryker 
paradoxalt nog både avståndet mellan oss och det historiska materialet, och det historiska 
mat-zerialets verkan i dag. Valet att separera bild och text i  vå verk tydliggör även hur myck-
et seendet är beroende av nedskriven kunskap. Två paradigm - det textuella och det visuella, 
ställs både mot varandra och fås att samtala på nytt. Texten berättar för oss vad som är avbil-
dat. Motiven är så pass gamla att det är lätt att exempelvis förväxla den första stjärnkikaren 
med en rudimentär krigsmaskin, eftersom den ser ut som en katapult. Återbruket av ett his-
toriskt material vittnar om konstnärens fascination för den västerländska viljan att samla 
kunskap och presentera den i olika system. I detta fall i en bok som berättar historien om 
seendet. Verken understryker också det faktum att en bild och tolkandet av en bild aldrig har 
en enkel kausal relation. Konstverken tycks föreslå följande – vad är egentligen ett seende 
om inte ett perspektiv – ett villkorat seende. Ett seende baserat på kunskap, som i sin tur är 
villkorat av sin tid.

TID OCH HISTORIA 

Den cirkulära presentationen av Stereoskopisk scenografi möjliggjorde att betraktaren 
kunde röra sig runt de historiska motiven. De gamla upptäckterna avlöste varandra för att 
senare dyka upp igen. Historien presenteras som spiralformad, vilket filosofer som Frie-
drich Nietzsche och Walter Benjamin i sina respektive arbeten understrukit. Historien som 

en evig återkomst och potentiell källa varur material kan utvinnas. Kronologi introducerar 
genom sin titel och struktur en annan tidsuppfattning. En mer dominerande syn på tid som 
en räcka händelser vilka avlöser varandra linjärt. Återigen är det två paradigm som ställs 
mot varandra och speglas i varandra. Det dubbla genljuder även i titelns första ord – stereo- 
skopisk – vilket är just vad det mänskliga seendet är. Det är dubbelt därför att det är be-
roende av två ögon som tillsammans möjliggör ett tredimensionellt, plastiskt seende. Tes 
och antites skapar en konstnärlig syntes. Låt oss ta det igen – seendet är alltså beroende av 
kunskap, som i detta fall introduceras genom texten i Kronologi, och kunskap i sig är alltid 
situerad i en viss tid. Denna tid präglas av en viss tidsanda.

Tidsbegreppet i sig har varit en ständig källa till filosofiska djupdykningar och dispyter. Hur 
förhåller sig Malin Pettersson Öberg till tiden som begrepp? Vi kan närma oss ett svar på den 
frågan genom att reflektera över hur hon använder sig av historiskt material. De två verken 
pekar mot det Walter Benjamin talar om som Jetztzeit (”nutid”). 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 förverkligas i en samtid genom 
sin potential som Jetztzeit. Förståelsen för historien som ett konserverat förgånget byts ut 
mot en mer dynamisk och revolutionär historiesyn. Kan de återbrukade bildtexterna och 
illustrationerna av ”vetenskap” och ”icke-vetenskap” användas för att aktualisera äldre vet-
enskapsparadigm? Kan de också kasta nytt ljus på vår tids besatthet av vetenskapsideal som 
vilar på föreställningen om objektiv sanning? En process sprungen ur det moderna projek-
tets framväxt, som bestod av inrättandet av ett flertal institutioner som skulle upprätthålla 
och konservera detta ideal – universiteten, museerna och arkiven.

Så kan Malin Pettersson Öbergs två verk förstås - att de aktualiserar ett historiskt fragmen-
tariserat material, de får seendet att framträda som en akt och de understryker att seendet 
alltid är villkorat av sin tid och tidens specifika relation till historien. I detta fall handlar det 
om hur språkbruk och bildkulturer genomsyras av föreställningar om det vetenskapliga och 
vice versa. För att tydliggöra denna villkorade ”vetenskapliga” blick kan vi ta en omväg via 
konstteoretikern Jonathan Crarys skrivande.

VETENSKAPENS FIKTIONER

Stereoskopisk scenografi och Kronologi skär in i en idéhistorisk diskussion kring veten- 
skaplig och teknisk utveckling kopplat till seende och perception, vilket Jonathan Crary 
diskuterar i Suspensions of Perception från 2001. Många av ridåerna och bildtexternas mo-
tiv är hämtade från 1800-talet och 1900-talets första hälft, vilket är tiden för Crarys studie. 
Under 1800-talet sker en mängd framsteg inom teknik och epistemologi, som grundar sig  
i en förändrad syn på den mänskliga perceptionen. Perception anses inte längre vara en  
enkel sensation, med andra ord, ögat och våra andra sinnen är inte transparent registrerande  
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organ, utan varseblivningen är inbäddad i en kropp som är situerad i tid och rum. Dessa in-
sikter och argument kommer senare att vidareutvecklas och skärpas av filosofer och teoret-
iker som Michel Foucault och Gilles Deleuze. Kroppen är alltid situerad i tid och rum, vilket 
innebär att diskursiva nivåer av makt, politik och identitetspolitik är avgörande för det en-
skilda subjektets utveckling.

Denna för 1800-talet nya insikt föddes och utvecklades ur flera parallella, ofta motstridiga, 
strömningar. Vi ser den moderna psykologin växa fram vid sidan av filosofiska riktningar 
som fenomenologi. Det moderna subjektet börjar ta form. Vi ser tekniska innovationer som 
kameran, som möjliggör röntgen- och rymdfotografi, och möjligheten att presentera dessa 
bilder med hjälp av den första filmprojektorn. Insikten om att blicken kunde kontrolleras 
och manipuleras föder tekniker och metoder för att fånga människors uppmärksamhet. Att 
fånga någons uppmärksamhet handlade också om möjligheten att avleda uppmärksam-
heten, vilket gav upphov till masskulturens början och dess snabbt påföljande kritik. Crary 
diskuterar modernitetens inneboende ambivalens. Vi har exempelvis den moderna veten-
skapens rigorösa positivistiska krav på objektiv fakta, vars teknologier växer fram jämsides 
med en begynnande masskultur, som ständigt letar efter nya framställningssätt av fiktion 
och effekter. Tekniska framsteg för bildvisning av fotografier från exotiska platser födde ett 
begynnande intresse för att resa. Resandet gav upphov till massturism, som vi än i dag kan 
se påverkar regioner och hela nationers strävan efter att bekräfta omvärldens romantiska 
förväntningar. En fråga kan tillspetsat formuleras såhär: handlar identitetsskapande om 
att leva upp till klichéer eller handlar det om att svara med att visa komplexiteten i hur tid 
och rum påverkar vår tillvaro? Museerna fortsatte att framställa världen utifrån ett väster-
ländskt perspektiv med hjälp av discipliner som antropologi och etnologi. Foto och film blev 
nya verktyg för att dokumentera och representera omvärlden på ett alltmer ”neutralt och 
objektivt sätt”, dock präglat av berättelsen om den västerländska överheten. Ekonomiska, 
ideologiska och koloniala intressen drev på framåt, medan motkulturer upprättades och 
kritik formulerades inom kulturteorin. Konstnärer anlitades som kreatörer, medan andra 
konstnärer intog en mer oberoende position.

MATERIELL KULTUR – MUSEIKULTUR OCH MOTKULTUR

Stereoskopisk scenografi och Kronologi visar prov på Malin Pettersson Öbergs intresse för 
att gestalta impulsen att samla kunskap och föremål som vittnar om den mänskliga världen. 
En vilja som också rymmer metoder och system för att presentera och representera denna 
materiella och immateriella kunskap. En vilja som tagit sig olika uttryck genom historien – 
som i Diderots encyklopedi, de furstliga kuriosakabinetten och modernitetens museer och 
arkiv. Detta intresse hos Malin Pettersson Öberg blir som mest tydligt i Utan titel (Dalarna) 
som kommit till i en dialog mellan henne och samlingarna som tillhör Dalarnas museum. En 
dialog som kan beskrivas på det sättet att konstnären har besökt museet och blivit introduc-

erad för samlingen, som både finns i de publika utställningarna och nedpackat i förråd och 
magasin.

Verket består av ett trettiotal skyltar som står på golvet, utplacerade i Dalarnas museums 
utställningsrum. På skyltarna läser vi citat hämtade från olika källor som inte direkt kom-
menterar objekten vi ser framför oss, utan sträcker sig bortom detta här och nu för att fram-
kalla samlandets underliggande mekanismer. Vad består dessa underliggande mekanismer 
av? Vilken sorts drivkraft är de? Malin Pettersson Öbergs förmåga att extrahera citat från en 
mängd olikartade källor, som både handlar om att affirmera ett visst kulturarv och en littera-
tur som ifrågasätter denna gest, frammanar den ambivalenta position vari många museer 
befinner sig i dag. Dels finns ett arv i form av föremålssamlingar som museet måste förhålla 
sig till och presentera, dels finns en samtid som pockar på att bli representerad. Det är alltså 
inte enbart en kritisk kulturteori företrädd av teoretiker som Theodor W. Adorno, Douglas 
Crimp och Tony Bennett som Petterson Öberg använder, utan Walter Benjamin och Marcel 
Prousts mer melankoliska och tillbakablickande inställning förenas med texter som berör 
surrealisternas ”fantasmagoriska” förkärlek för funna, aparta objekt. Citaten framkallar en 
slags skärpt blick som betraktaren sedan är fri att fästa på museets samlingar av föremål, 
berättelser och miljöer. Det som presenteras som specifikt för Dalarna – Dalahästen,  
kurbitsmåleriet, folkkonsten, spelmanstraditionen och dess samtida tappning i rockmusik 
– filtreras genom citatens både poetiska och problematiserande läsningar av den väster-
ländska museikulturen och samlandet som sådant.

I Bruno Latours katalogtext till utställningen ”Making Things Public” som visade på Center 
for Art and Media i Karlsruhe 2005, är det frågan kring representation som står i centrum. 
Lustigt nog inleder han sin text “From Realpolitik to Dingpolitik or How to Make Things 
Public” med att nämna astrologi och hur dåtidens makthavare lyssnade på meddelanden 
från stjärnorna. Sedan placerar Latour frågan om representation i en samtida västerländsk 
politisk sfär och frågar sig om vi i dag inte måste omdefiniera idén om en politisk represen-
tation. Anledningen till detta är ett påtalat glapp mellan våra politiska ledare och oss själva, 
som blivit allt för stort. Latour menar att vi återigen måste fråga oss vad det innebär att rep-
resentera och genom vilka medier detta sker. Latour föreslår ett skifte från att tala om real- 
politik till en tingens politik, eftersom makt och representation alltid tar sig materiella ut-
tryck. De materiella ”omständigheter” som det politiska utspelar sig genom pockar på ett 
objektorienterat demokratibegrepp. Därför att föreställningar om enhet, totalitet, trans-
parens och direkthet, som genomsyrar demokratibegreppet med sin politiska representa-
tion, inte är obestridbar sanning utan just en konstruerad föreställning. Latour kallar denna 
föreställning för ”cheap universalism” som ser politiken som en politik för alla. Mediering, 
kanalisering, gestaltande och formande är representationens aktiviteter, därför är det pre-
cis det som vi skall rikta uppmärksamheten mot. Dessa aktiviteter är aldrig rena och allom-
fattande, utan bygger på val som inkluderar och exkluderar. Makt tar sig alltid materiell 
gestalt och presenteras för oss i olika former och format. Museet som institution spelar en 
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avgörande roll i hur både historisk och samtida makt gestaltas. Hur objekt knutna till makts-
färer samlas in och bevaras för att påverka framtiden.

Precis som Malin Pettersson Öberg i Utan titel (Dalarna) riktar vår blick mot museets sätt att 
konstruera berättelser och forma identiteter, efterfrågar Latour en kritisk sensibilitet som 
skapar en gest som visar på den formande gesten. Malin Pettersson Öberg intar rollen av 
en etnolog, en museitjänsteman, som med hjälp av museets eget representationssätt skapar 
en annan slags mediering som skjuter in från sidan. Ett system av skyltar och språkbruk 
kompliceras av ännu ett skyltsystem, skapat av konstnären. Hon får oss att se hur museet 
talar, vilken sorts presentationsteknik som används och vilket urval av materiell kultur som  
används för att forma föreställningen om Dalarna.

KONSTNÄREN I MUSEETS SAMLINGAR  
– ATT LÅTA FRAMTRÄDANDET FRAMTRÄDA

Inom konstteori och konstvetenskaplig forskning har idén om konstnären som etnolog varit 
ett centralt tema sedan ett par decennier tillbaka. I ljuset av Utan titel (Dalarna) är det fruk-
tbart att aktualisera den diskussionen och nämna några av de konstnärer som var upphovet 
till den. Malin Pettersson Öbergs intresse för museet som samlande och identitetsskapande 
institution genljuder i dessa konstnärers arbeten. I The Return of the Real från 1996 viger 
konsthistorikern Hal Foster kapitlet “The Artist as Ethnographer” åt att diskutera en grupp 
konstnärer som alla använder existerande meningsskapande system som material i sin 
konst. Konstnärer som diskuteras är bland annat Fred Wilson, Andrea Fraser och Martha 
Rosler. Om man kan sammanfatta deras olikartade arbeten så skulle en gemensam nämnare 
vara ambitionen att synliggöra hur representationssystem som språk, fotografi och utställ-
ningsmediet skapar och befäster identiteter och strukturerar dem hierarkiskt. Konstnär-
erna intog en kritisk blick på västerländska museers neutraliserande av den manliga, ko-
loniala blicken och begäret att genom system kontrollera, desarmera och presentera den 
Andre. Den Andre som kvinna eller icke-europé. I Utan titel (Dalarna) handlar det dock om 
en omvänd situation. Här handlar det om att visa på hur en specifik och officiell historia och 
identitet skapas, som troligtvis stänger ute en mängd möjliga identiteter och berättelser.

Hal Foster pekar viktigt nog på ett visst dilemma med konstverk som både vill befinna sig 
inuti och utanför institutionen. Som konstnär kan man plötsligt befinna sig i en situation 
när man går institutionens ärende. De blir museets tillfälliga, kritiska röst som kan använd- 
as som ett ”bevis” på museets ambition att vara självkritisk och självreflekterande. Malin 
Pettersson Öberg är väl medveten om detta dilemma, men ser dialogen som en kraftfull och 
möjlig väg att gå. Genom att skapa konstverk som fungerar som ramverk, som ramar in mu-
seets ramar, kan ett visst mått av medvetenhet införlivas hos betraktaren som befinner sig 
mitt i denna ”blickens politik”. Denna blick återställs förhoppningsvis inte så lätt.

ATT FÖRLÄNGA BLICKEN

Finns det en gemensam nämnare för de tre verken? Mitt förslag är att de undersöker ett slags 
seendets regimer. Omformulerat, konstverken ställer frågor kring bilder, bildteknologier 
och representationssystem som beskriver och gestaltar omvärlden. Verken gestaltar det sätt 
varpå system av bild, text och materiell kultur styr vårt tänkande. Samma bildvärldar, texter 
och museiutställningar bär dock på en oförlöst potential, som med konstnärens hjälp öppnar 
upp för ny insikt. För Malin Pettersson Öberg är historien porös och skapas kontinuerligt, på 
samma sätt som världen och jaget är oavslutade entiteter.

Vår många gånger förenklade föreställning om identitet byts i verken ut mot idén om ett 
samboende. Malin Pettersson Öberg infogar fler röster och andra perspektiv i museets 
grammatik av texter, bilder och objekt. Dessa sambor och skapar en mer komplex förståelse 
av inte bara museet utan även Dalarna som historisk och samtida plats. Denna gest skulle 
kunna beskrivas som att den förlänger vår blick. Konstverken får oss nämligen att se längre 
och vi får syn på oss själva när vi betraktar världen genom olika representationssystem, som 
har sina begränsningar och oanade möjligheter.
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ATT BYTA NAMN (EN ALTERNATIV RESESKILDRING) bygger på 
texter och bilder som samlats in under en resa i Japan 2012. 
I ljudspåret följer vi beskrivningen av en kabukiföreställ-
ning i Osaka. Konstnärens försök att förstå och tolka det som 
händer på scenen och i publiken åtföljs av mer eller mindre 
abstrakta närbilder och glimtar från resans olika etapper. 
Genom ett experimenterande med frånvaro, glapp och vi-
suell abstraktion ställer verket frågor kring hur platser och 
resor kan beskrivas, liksom kring språkliga och kulturella 
översättningar och förflyttningar.
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I verket IN THE NEAR PAST undersöks och citeras texter från 
Italienska kulturinstitutets bibliotek, av vilka många skrivits 
vid tiden för institutets invigning. De belyser och illustrerar 
på olika sätt förhållandet mellan Sverige och Italien: genom 
beskrivningar av svensk och italiensk mentalitet, nationella 
och kulturella särdrag samt geografiska territorier. När Ital-
ienska kulturinstitutet invigdes i Stockholm 1958 var reak-
tionerna från den svenska pressen tvetydiga gentemot Giò 
Pontis arkitektur. Enligt vissa kan detta förklaras genom de 
kulturella skillnaderna mellan de två nationerna. Installa-
tionen föreslår en omprövning av daterade visioner om kul-
turella och nationella identiteter, och rör sig mot universella 
frågeställningar kring globalisering och identitet.

IN 
THE

NEAR 
PAST



A new society was to be built and the demand was for a practical 

and functional architecture, and not for elegance. The ”colourful, 

sensual Italian good life” came into conflict with the ”efficient 

society” about to come true in Sweden in the late 1950s.



Immigrations have from time to time left definite 

traces in the population. In Sweden, however, each 

foreign influx was fairly rapidly assimilated, and 

today the homogeneity of the population is quite 

striking.



Among Italians it is more common to want to impress – both 

with behaviour, dress and architecture. Exclusive individuality 

is desireable. Among Swedes the common is to search for confor-

mity, to adapt to the norms of the group, which prescribe some 

but not too much proficiency, modesty, ordinariness, the middle 

way or generally similarity.
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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 nypro-
ducerade verk sprider ut sig i museets olika rum. Dalarna och Dalarnas museum har funger-
at 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 bildkun-
nande genom att lära mig hantera måleriet, att se och kunna översätta den tredimensio-
nella 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 install- 
ation, 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 is-
censättningar.

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 ex-
perimentellt 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 förhålln-
ingssätt 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 es-
tetik 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 

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 själ-
va. 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 frag-
mentariska 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 berät-
tande 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 upp- 
står. 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. His-
torien 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 sam-
tidigt 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 sven-
ska 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 nos-
talgi 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 omöj-
ligheten i att göra det: om obevekligheten i tidens gång. För mig finns det också något svin-
dlande 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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M E L A N KOL I K E R NA
8 mars 2013, Slakthusateljéerna

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 vik-
tiga 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 ut-
gått 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 imagi-
när 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 transpa-
rens och genomskinlighet i rummet som jag blev intresserad av, och som knöt an till genom-
skinligheten 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 vetenskaps-
böcker: 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 

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 
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 tillsamm-
ans,  som här, i galleri Spetsen på Bonniers Konsthall.

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 plats-
specifik utgångspunkt, som tar sig olika uttryck i olika utställningar. Titeln på verket refere-
rade 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 fan-
tasi. Gränserna mellan dem är så flytande och sanningar är så relativa. Vetandet är så for-
mat 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 an-
dra 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 upp-
levelse. Vår egen existens som människor blir ju så liten i perspektiv till de här stora struktur-
erna. 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 där-
för 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 konstruk-
tiv 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 ”delta-
gande 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: 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 komplex-
itet. 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 sce-
nografi 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 karak- 
tär 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 astronomi-
bok 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: Det barnsliga och feminina?

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 po-
etiska 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.

E: När jag lyssnade på verket upplevde jag att en del av beskrivningarna var triviala eller un-
derhållande, 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 min-
imal 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 al-
ternerar 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 språng-
bräda 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 oscille-
rande, 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.
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SA M L A N DE  O C H  SA M L I NGA R
28 mars 2013, Slakthusateljéerna

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 lagerbygg-
nader från 1700-talet, Kopparvågen och Kronobränneriet. Mötet med dessa ”gömda” samlin-
gar 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 producer-
ar... 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, värdeproduk-
tion 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 katego-
riserar, ordnar eller systematiserar på olika sätt.

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 mu-
seernas 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. 

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 fortfar-
ande 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 sam-
tal kring olika aspekter av samlande och Dalarnas identitet. I de citat som anknyter till platsen 
lokalt har utgångspunkten varit museets fasta utställningsobjekt: dalahästar, kurbitsmålnin-
gar, 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 ut-
veckling 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 mu-
seerna 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 avläg-
sna platser och kulturer, som den japanska, franska eller italienska kulturen och deras relati-
oner till den svenska, bidrar Utan titel (Dalarna) till utställningens antropologiska tema.
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Installationen UTAN TITEL (DALARNA) erbjuder en frag-
mentarisk berättelse kring samlandet och Dalarnas identitet, 
i form av textbaserade skyltar som sprider ut sig i Dalarnas 
museums befintliga rum. I texterna citeras en mängd källor 
som kommenterar platsen och de kategorier objekt som visas 
där. Medan vissa texter knyter an till dalahästar, kurbitsmål-
ningar och andra hantverksobjekt i museets ägo, motsäger 
andra texter den traditionella bilden av Dalarna och öppnar 
för frågor kring representation, kulturarvsbyggande och 
identitetskonstruktion. Verket Utan titel (Dalarna) samtalar 
med platsen och kontextualiserar upplevelsen av att befinna 
sig i ett museum.

UTAN TITEL
(DALARNA)



Museums may have enclosed objects within walls, 
but the nineteenth century saw their doors opened 
to the general public – witnesses whose presence 
was just as essential to a display of power as had 
been that of the people before the spectacle of pun-
ishment in the eighteenth century.

Tony Bennett, Thinking About Exhibitions, 1995

So is the Dala horse just a cute souvenir, the Swed-
ish equivalent of London’s toy double-decker bus 
or the New York’s Statue of Liberty? Not according 
to a book written by British journalist Chris Mo-
sey. In “The Magic Horse: “Devil’s Plaything” That 
Became A National Symbol,” Mosey uncovers the 
Dala horse’s link to pagan times. Evidence indicates 
that the horse may have been used in connection 
with devil worship in the 17th century, a time when 
scores of women from Dalarna were burnt at the 
stake as witches.

xoxosweden.com, Devilish Past Of A Wooden Horse, 2010



The collector, in other words, has his being in a state 
of dialectical tension between the poles of disorder 
and order. Of course, his existence is bound up with 
a great many other things as well. With a highly 
enigmatic relationship to ownership, about which 
more later. Then with a relationship to things that, 
rather than highlighting their functional value 
(the benefits they bring, the purposes they serve), 
studies and loves them as the scene and showplace 
of their destiny.

Walter Benjamin, Unpacking My Library (A Talk About Collecting), 1931

Utopia hasn’t disappeared. It only has changed 
sides. Now it is turned to the past, a new ”Promised 
Land” of our imagination where everything 
could have been better than it really is. Today’s 
compulsive interest in cultural heritage has clearly 
a utopian character. Moreover, it is a retro-utopian 
phenomenon. The question is only whether the past 
has a bright future itself?

Boris Buden, The Future of the Past (syposium abstract, Tensta Konsthall), 2013
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KORRESPONDENSER producerades till utställningen Eternal 
Return på Magasinet i Falun 2009. Verket bygger på en för-
skjutning mellan offentliga och privata kommunikationer och 
rum. Betraktaren möter ridåer med citat ur Selma Lagerlöfs 
kärleksbrev till Sophie Elkan. Citaten knyter an till begrepp 
som resande och längtan, passion, identitet och tillhörighet. 
De väcker frågor kring vilken typ av kommunikation och tex-
ter vi möter i det offentliga rummet, och aktualiserar minnet 
och arvet efter författaren.

KORRESPONDENSER

För öfrigt märkte 

jag ifrån första 

stund jag såg dig, 

att du var farlig, 

omgifven af en män-

gd hemskt tilldra-

gande magnetism. Du 

säger att du brukar 

inte tala om dig 

själf och jag bru-

kar inte vara sme-

ksam. Åh, det är 

bara elektricitet!



Dessa kyssar, som du

sänder i bref, de 

göra mig stort huf-

vudbry. Hvad kan det

vara för slags varor. 

Är det skuldeförbin-

delser eller är det 

”profver utan värde”. 

Skola de afbetalas

midt i en salong med

fullt med folk om-

kring eller i växthu-

set på Nääs?

Hvad är det två män-

niskor som vi vilja,

tror du, när vi så 

här sluta oss intill

hvarandra. Jag men-

ar, ja, det är ej 

godt att säga hvad 

jag menar. Men något 

sådant som hvad den 

allrådade naturen i 

oss, det omedvetna 

i oss, vill med att 

förena oss.



Jag har fört rättegång 

i de här dagarna. Jag 

har fört hans och 

din talan och er kär-

leks talan inom mig. 

Du skall inte skratta 

åt mig, det har varit 

som något jag själf 

måst kämpa mig igenom. 

[...] Jag tycker, att 

du bör försöka att så 

småningom rifva det ut 

ur dig eller ock ge 

det en annan karakter 

än det nu har.

Ibland då jag läser 

första korrekturet, 

dyker det upp för mig 

en aning att det är 

något mildt berusande 

i boken inte därför 

att den är precis lik

dig utan därför att 

något af min egen 

kärlek till dig kommit

in i den och stiger 

upp som en svag doft 

från raderna.
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Paris – An Orbit Portrait,  2011 11

15.30 min. stillbildsvideo med speakerröst, HD format 4:3 / 1080x1440

Berättare (svenska): Windy Fur Rundgren

Engelska undertexter (översättning): Steven Cuzner

Producerat med stöd av Kungl. Konsthögskolan och Konstnärsnämnden 

Japan – A Borrowed Scenery,  2012 19

Trycksak i leporello-format, 46 sidor, 27.7x21 cm

Dubbelsidig färgutskrift på akvarellpapper, ett exemplar

Tryck och grafisk design i samarbete med Hanna Wieslander och Sébastien Berthier

Producerat med stöd av Iaspis 

Stereoskopisk scenografi/Kronologi, 2011/2012  47

Installation med oktagonal trästruktur, ridåer och ljudverk

Ljudverk: 20 min. mono, med speakerröst (svenska): Anna Soley Tryggvadottir

Trästruktur: 370 x 350 cm (8 sektioner: 150x350 cm vardera)

Ridåer från verket Stereoskopisk scenografi (8 st. 150x340 cm)

Producerat med stöd av Bonniers Konsthall, Konstnärsnämnden och Kulturföreningen Magasinet 

Att byta namn (En alternativ reseskildring), 2013  60

Installation med ljudverk och bildspel

Producerat med stöd av Helge Ax:son Johnsons Stiftelse,  Dalarnas museum och Hiroko Tsuchimoto 

In the Near Past, 2012  64

Trycksaker i leporelloformat, 8 st. 170x19 cm

102 bifogade tryck med citat (60) och bilder (42), 9x13 cm

Producerat med stöd av Italienska kulturinstitutet och C.M. Lerici Foundation

Text: Rosario Sorbello och Elina Suoyrjö 

Utan titel (Dalarna), 2013  88

Installation med 30 st. golvskyltar i betsad furu,

medföljande tryck med textcitat, 45x34 cm

Konstruktion och design i samarbete med Moa Brännström Ott

Producerat med stöd av Dalarnas museum 

Korrespondenser, 2009  96

12 st. textila banderoller, 150x210 cm, textcitat målade i textilfärg

Producerat med stöd av Kulturrådet (Skapande skola) och Kulturföreningen Magasinet 
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MALIN PETTERSSON ÖBERG  F. 1979

UTBILDNING

2010-2011 Kungl. Konsthögskolan, Stockholm: Projektprogram för yrkesverksamma konstnärer 

2007 École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Paris: Erasmus utbyte, video

2002-2007 Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm: M.F.A. och B.F.A. i konst

SEPARAT- OCH DUOUTSTÄLLNINGAR

2013 Dalarnas museum, Falun: Platser Samlingar Namn, separatutställning

2012 D & Department Project Sapporo, Japan: Somewhere, Not Here, duoutställning

2012 Svenska Institutet i Paris: Paris - An Orbit Portrait, screening och publikt samtal

2011 Bonniers Konsthall, Stockholm: Chorspiel och Stereoskopisk scenografi, duoutställning

2008 Duende Studios, Rotterdam: Good Luck Occasions, utställning efter ateljévistelse

2008 Galleri Hörnan, Falun: Malin Pettersson Öberg, separatutställning

2007 Wip:Konsthall, Årstaberg (Stockholm): Avtryck. Men vädret på radion var Högtryck

2007 Whyred, Stockholm: Fanny Look (Det finns ingenting vanligt i världen), utställning i butik

2007 Galleri Konstfack, Stockholm: And in my heart there is… (Asnières), avgångsutställning

GRUPPUTSTÄLLNINGAR I URVAL

2012 Italienska kulturinstitutet, Stockholm: Volumi Contrastanti / Kontrasterande Volymer

Kulturföreningen Magasinet, Falun: Eternal Return 2012, grupputställning

Galerie Area, Paris: Memento, grupputställning curerad av Portraits-la-Galerie

Die Bäckerei och Franska institutet, Innsbruck: Celeste im Berg, grupputställning

2011 Galleri Mejan, Stockholm: Site Sensitive Acts, tematisk videoutställning efter projektår 

Slakthusateljéerna, Stockholm: Float All In Windows, medlemsutställning

Kunsthal Charlottenborg, Köpenhamn: The Spring Exhibition, nomin. till juryns pris

Konstakademien/Kungl. Konsthögskolan, Stockholm: Travelogue as Allegory, bokutställning

Falu stad: Falun Walk of Art, videoutställning i stadsrummet

2010  Galerie Jeune Création, Paris: AUTO/Portraits, grupputställning curerad av Portraits-la-Galerie

Konsthall C, Hökarängen (Stockholm): Techniques of Persuasion, masterutställning

Botkyrka Konsthall, Tumba (Stockholm): Labyrint 09 - Writings and Observations

2009 CentQuatre Éablissement Artisitique de la Ville de Paris, Paris: Jeune Création 2009

Galerie Intuiti, Paris: Ex Situ 1000 cm2 Art Magazine, utställning och tidskriftsrelease

Kulturföreningen Magasinet, Falun: Eternal Return 2009, utställning och Skapande skola-projekt

2007 Universitetsparken, Linköping: Permanens (offentligt verk inköpt av Akademiska Hus)

Bonniers Konsthall, Stockholm: På spaning efter det jag som flytt – 15 konststudenter
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M E D V E R K A N D E

CAMILLA LARSSON

Camilla Larsson är curator och skribent. Sedan 
2006 är hon curator på Bonniers Konsthall där hon 

bland annat gjort utställningar tillsammans med 
Klara Kristalova, Astrid Svangren, Ulla von

Brandenburg och Malin Pettersson Öberg. Hon är 
utbildad konstvetare och museolog samt med

studier i feministisk filosofi. Hon har även medver-
kat som skribent i ett flertal konstpublikationer och 

tidningar.

KARL STEINICK

Karl Steinick är verksam som kulturjournalist 
på frilansbasis. Han skriver regelbundet ”under 

strecket” i Svenska Dagbladet, där han också har 
varit litteraturkritiker. Till hans främsta intres-

seområden hör antropologi, kulturteori och urbana 
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