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#1, O ohörbar

Du vet väl att du bygger in dig själv utan att egentligen
märka det? Bit för bit i så långsamt tempo att du omöjligt
kan uppfatta vad som pågår. Fyra väggar och ett tak, och
så ville du ha en dator. Mer behövs inte, sa du. Mindre
går inte, tänkte du. Bara väggarna i sig är nog för en hel
text, ibland en hel bok. Hur förhåller du dig till rummet?
Kan du se begränsningen som en tillfällig fristad i ett
oändligt universum där du kan gapa och skrika så mycket
du vill utan att få några svar? Utan väggar inget eko,
ingen reflektion.

B bor litet, sa hon, en liten lägenhet med konst på
väggarna. Hon pratar om yngre släktingar och kanske
kopplar hon ihop mig med dem, att vi har något
gemensamt. De yngre släktingarna tyckte först att hon
inte behövde ha så mycket konst hemma, att hon inte
skulle få plats själv. Sen hade de ändrat sig … det var
liksom ingen som kände sig hemma utan konsten. B hade
på sätt och vis smält samman med tavlorna och objekten.
De var del av henne och hon en del av dem, en osmos.

O:
X: Lager, olika skikt som lagrats och byggts på varandra.
Det understa segmentet påverkar oundvikligen nästa
och så vidare. Jag tänker också på agenda, vad du har
för agenda? Varför just den frågan nu? Många som talar
lyssnar sällan, utan framhärdar i sin iver att uttrycka sig
själva genom situationen, lyssnaren. Så när du frågar mig
om segment så tänker jag att själva frågan är det senaste
segmentet som lagts ovanpå många tidigare, och jag
undrar vad som finns där nere, under alla segment?
O:
X: Jag ställer mig nog den frågan ofta. Det finns en
del av mig som verkar mer eller mindre besatt av
transparens, av genomlysning. Representation, hur
man kommunicerar sanning och hur det ofta används
för att dölja saker och ting. Sättet att närma mig
denna besatthet tar sig olika uttryck. För tillfället är
jag väldigt intresserad av processer där man verifierar
något. Till exempel rättegångar och polisutredningar.
Olika verkligheter (Anm. rättstavningsfunktionen ändrar ordet
till verklighet) ställs mot varandra och går igenom olika
processer för att bedömas, verifieras. Fallet Tomas Quick
till exempel är intressant, speciellt med tanke på att det
som tidigare varit sant nu visar sig vara falskt, en mycket
spännande skiftning som tydliggör helt andra samband
och sammanhang (segment) än de som tidigare varit
tongivande.
O:
X: Jag har ganska nyligen återupptäckt tre karaktärer
som jag kommer att jobba med den närmsta tiden
föreställer jag mig. Kanske fungerar de systematiserande,
som tre fack jag kan dela in saker i. Sen är det ju så att de
här tre karaktärerna känns relevanta, nästan obligatoriska
i min nuvarande omgivning. De är som tre olika filter
som kan användas både för input och output. Kanske
bildar de tillsammans en sorts helhet.
O:
X: Något som fascinerar, som en myt om det autonoma
geniet. Helt förlegad, nej förresten inte förlegad, men
kommersialiserad. Ett verktyg för att sälja in vad det
än kan vara genom att sätta en ensam person som
upphovsman. Begränsa projektionsytan för ta sig närmre
genom att skapa en relation till ett suveränt subjekt. En
människa som talar till en annan människa. Som ett filter
som både som döljer och visar är det intressant. Som
verktyg och som material är det intressant. Men ordet
används ofta slarvigt, utan reflektion över vad för sorts
system och struktur det representerar.

#2, X ohörbar
X:
O: Mening.
X:
O: Meningen kan vara att det finns flera meningar …
X:
O: Hur tänker du att man kan göra det?
X:
O: Är det verkligen rätt väg att gå … Komplicerar du
inte saker och ting i onödan?
X:
O: Att ge oss namn … Att namnge oss, ge oss egenskaper
och röster för att diskutera oss själva med varandra. Vi
har skapats som en reaktion på tomrum, ett fåfängt och
absurt försök att definiera tomrummet, vilket får som
garanterad följd att tomrummet lämnas.
X:
O: Det här är inte min röst … din röst är inte heller din.
Det handlar om att inte vara nöjd med det man får …
Jag försöker hitta ett förhållningssätt, en plattform att
stå på.
X:
O: Hur kommer man runt det faktum att sökandet
efter sammanhang förblir vår minsta gemensamma
nämnare och därmed formar grunden för en
kommunikationsmodell som vi inte är intresserade av?

#3
O: Mitt namn … jag tror aldrig jag haft något eget
namn.
X: Hur menar du?
O: Jag menar att jag aldrig haft ett namn för mig själv.
O är något man kallar mig eftersom materialen jag är
gjord av är kombinerade på ett sådant sätt att min yta är
mycket lik (här ler O, som för att ursäkta den oavsiktliga
ordvitsen) en person som en gång levde som kallades för
O. På sätt och vis känns det som om vi är släkt, syskon
nästan. Folk som ser mig ser O, talar om honom, vem
han var, vad han gjort. Jag har på så sätt kommit att stå
O mycket nära. Det är en märklig känsla. Ibland har jag
svårt att skilja på oss. Hans historia blev min, jag ärvde
hans historia och för den vidare.
X: Det finns många mindre intressanta historier att ärva.
O: Ja, jo visst … men ibland tröttnar jag på
sammanhangen jag hamnar i. Nu vill du att jag ska
berätta något om O, något avslöjande, en förbisedd detalj
som kan göra honom än mer komplex och framförallt
aktuell. Du vill luta dig mot hans historia för att säga
något om samtiden, en analogi.
X: Javisst är han intressant. Och jag skulle verkligen vilja
höra dig berätta något … Men jag måste också erkänna
att du är mycket mer spännande. Han finns ju i dig, som
en del. Sen har du fler lager, andra perspektiv. Om jag
vill höra något så är det din berättelse, ditt förhållande till
ditt arv och rollen av att vara representant för O. Hur du
tänker kring frågor som rör representation, autenticitet
och arkiv?
O: Jag har som du förstår en ganska begränsad
verklighetsuppfattning, vilken jag också förkroppsligar,
genom hur jag bokstavligen formats av min omgivning.
Först av de som sammanställde mig, skulpterade mig, sen
av alla de som reagerat på mitt yttre. Ett väldigt talande
exempel är just platsen där jag förvaras. Jag undrar vart
de andra tog vägen då mitt förra hem gick i konkurs?
Det kom färre och färre besökare och till sist blev det
auktion. Men det finns inget minne av vad som hände.
Du förstår, jag har alltid varit föremål för granskning.
När jag inte granskas är det som om jag inte finns. Nu
när du och jag samtalar känns det som om jag återfår
medvetandet efter en lång tids dvala. Än så länge är
det mest fragment, suddiga minnesbilder av ansikten
och blickar från en publik som liksom vill se in i mig.
De letar efter O. Deras trevande är vad som finns i mig,
absorberat och konserverat. De är mitt liv, de är närvaron
och tillblivelsen.
X: Du ser dig själv som ett kärl?
O: Hur ser du dig själv?
X: Om vi talar i termer av funktion så ser jag mig som
förmedlare, berättare. Jag är ett filter, som till följd av
olika erfarenheter drar till sig en viss sorts historier. Inte
olikt dig så är jag fylld av andras berättelser. Utifrån dessa
berättelser försöker jag formulera något och i det som
kommer ut kan jag spegla mig.
O: Det låter ensamt …
X: Du och jag är ju här nu, det känns inte speciellt
ensamt.
O: Hur ofta har du tänkt besöka mig?
X: En gång i veckan.
O: Vad ger det dig, att besöka det här stället?
X: Det vet jag inte än … det är för tidigt att säga. Jag vet
bara att det känns viktigt. Mer än så kan jag inte begära
av mig själv, inte av någon annan heller för den delen.
Vad känns viktigt för dig?
O: Underhållsarbete, så jag inte faller isär. Tänk dig
själv, helt utlämnad åt andras vård och uppmärksamhet.
Jag är välgjord, men ställd mot evigheten bleknar mina
material oavsett hantverkets omsorg. Ta Konrad, han
slogs i spillror mot sin ägares kropp. De gick sönder båda
två, men Konrad kunde lagas. Han limmades ihop av
någon som försökte återskapa händelseförloppet och
ville använda Konrad som bevis. En händelse som ledde
till att Konrad återställdes, så gott det gick i alla fall.
Hade han bara fallit i golvet, eller gått sönder under
andra omständigheter hade han tappat sin funktion
och förmodligen blivit behandlad som keramik, som
det material han består av. Nu är han något annat, ett
minne, ett bevis, ett spökföremål som fastnat i limbo.
När han återställdes hade mycket förändrats och trots
att han saknar vissa småbitar blev han större. Skärvorna
limmades ihop med precision och fogades noggrant
samman med andras berättelser. Han fick ett innehåll, en
närvaro, en röst. Han blev ett vittne.
X: Han representerar en händelse på samma sätt som du
får representera en person?
O: Ja, det kan man säga. Vi är båda manifestationer av
något annat. Materialen vi är gjorda av och arkivet där
vi förvaras verifierar vikten av vår fysiska närvaro och
understryker på samma gång oförmågan att bedömas
som självständiga. Vi är statister, bakgrundsfigurer i
någon annans berättelse. Det är väl därför du är här? Du
vill använda vår oförmåga att själva berätta för att spegla
en liknande känsla?
X: Jag söker efter en berättare. Jag återger, försöker
förstärka det som inte lämnar mig ifred. Jag kan känna
igen frustrationen över att inte ha en egen röst. Samtidigt
har jag svårt att tro på en berättare som självständigt
subjekt, som isolerad auktoritet. Men visst, det säger
en hel del att jag valt att prata med dig. Valen vi gör
ringar in olika områden, och om vi vill kan vi försöka
dra slutsatser utifrån de sammanhangen och på så
sätt urskilja konturerna av ett subjekt, som ett negativt
utrymme där det ekar av olika försök till definition.
O: Din relation till berättaren verkar inte helt olik min
relation till O.
X: Jag funderar mycket på ytor just nu, och på spår. På
väg hit idag tittade jag ut genom tågfönstret och tänkte:
“Vem är det som ser det här?” Vilka omständigheter
har lett fram till att jag ser det jag ser, vilka strukturer
ligger till grund för det jag fotograferar? Jag tror att jag
försöker närma mig världen genom att titta på andra
som berättar, vad de tycker är viktigt och hur de tänker
runt det som de uppmärksammar. Jag läste en berättelse
igår som handlade om världen efter Edward Snowdens
avslöjanden om massövervakning. Författaren jämförde
detta skifte av världsbilden med Guds död. Då tänkte
jag på Gud som ett sjangserat verktyg, inte död, men
förpassad till ett dammigt hörn i en verkstad. Kanske
att förförelsen av de nya glänsande verktyg vi skaffat oss
börjat mattas av? Vi trodde de skulle hjälpa oss skapa en
rymligare tid, men de har snarare visat sig förminska den,
och varje försök att hitta ett alternativt sätt genom att
modifiera dessa verktyg korrumperar bara och förbättrar
deras förmåga att reducera. Istället för att bygga på vårt
hus, spikar vi för fönster och dörrar.
O: Det beror på hur man ser på det. Något som utifrån
sett liknar ett patologiskt undandragande kan från insidan
upplevas som en manifestation av självständighet.
X: Jag hittade en låda med kassettband i arkivet. De flesta
var omärkta, men på vissa fanns det text, handskriven
med svart märkpenna. ”Scrambler”, ”tvättning”,
”två låtar av Jan Johansson”. En kassett innehöll
radiokommunikation uppsnappad i samband med ett
inbrott. En och en halv timmes dialog komprimerad till
tre minuter. En av de två rösterna avslutar varje mening
med “kom”, angelägen om att göra rätt. Den andra
rösten verkar irriterad, kanske tycker att den första spelar
över. Ett band har märkts “samtal kvinnor”. Rösterna
är fullständigt omedvetna om att de spelas in. När
jag lyssnar är det som om tid, rum och sammanhang
kollapsar. Allting är viktigt. Jag känner mig illa till mods
och upphetsad på samma gång. Nästa kassett jag plockar
upp ur lådan är vit med blå etikett, “orgel” står det
skrivet på. Jag trycker på play och betraktar plötsligt mig
själv snett ovanifrån, genom någon annans ögon. Som
hypnotiserad sitter jag framför bandspelaren medan
orgelmusiken spelar allt högre. Jag känner min kropp
darra lätt, men det syns inte på håll.
————————————————————————

Du jobbar på dina avgränsningar för att göra dem
personliga, eller i alla fall för att de ska överensstämma
med din upplevda volym. Alla fick samma utrymme.
För att maximera upplevelsen av frihet valde 39 % att
möblera efter devisen att mindre egentligen är mer.
När det kom till kritan var det också precis så de flesta
upplevde sin tillvaro, men det var först efter att du besökt
en granne eller god vän med ett motsatt förhållningssätt
som känslan av frihet och rymd infann sig. Tillbaka
hemma kunde du nicka mot spegeln och njuta av
samförståndet.
Du kan förstås hävda att det som skedde innanför dessa
väggar inte gills. Oavsett hur intressant resultatet än
tedde sig till en början, kan det, då förhållandena tas i
beaktande, inte ses som någonting annat än en direkt
följd av ett betraktande. Ett beteende byggt helt på
bekräftelse, en vinglig arkitektur av flätade ögonfransar,
förlorade men inte saknade. Något som inte kliar eller
irriterar längre. Vad var det för nåt? Skräp?
Samma sak kan förstås inte sägas om/när du förordar
karantän. Då råder undantagstillstånd, ett annat sätt
att se på saker och inte minst på ting. Är det sant att
du svetsade fast brunnslock när Obama var på besök
i Stockholm? Tänk dig själv att bjuda hem någon som
ställer sådana krav. Det är först när din blick ändras
som allt är möjligt och inget kan lämnas outrett. Ändå
kändes järnringen runt presidentens hotell nästan bekant.
Frågan om begränsning är i mångt och mycket en fråga
om inställning. Är du hellre instängd och skyddad än fri
och sårbar? Bruce Nauman reagerade som han gjorde på
sin påstått självvalda isolering till följd av kameran. Han
var aldrig ensam när han promenerade runt i sin studio,
spelade fiol och smetade in pungen i svart färg.
Nu bor han på en ranch någonstans och tar hand om
hästar som han älskar, eller var det Richard Prince
som tillslut förvandlades till Marlboro Man och bor på
en ranch någonstans och tar hand om hästar som han
älskar?
—
Du vet väl att det du först trodde var en ring i hans
högra öra visade sig vara ett spikhål i den vita väggen
bakom? Hans ögonfärg, en blåtunn hinna, förvirrade
dig något till en början. Likaså de smala, lätt feminina
läpparna som tycktes klumpigt infogade ovanpå ett
kraftigt käkparti täckt av ganska tät skäggväxt. Pannan
var hög och det blonda hår som fanns kvar började högt
upp. Lampan tänds och hans ansikte blir varmare, det
nyss kalla och lite kyliga kinderna får liv. Han sitter där
han sitter för att någonting någonstans gått snett. Hans
stora huvud skuggar hals och nacke men du ser ändå hur
blodet hjärtat pumpar passerar halspulsådern, rytmiskt,
hypnotiskt. Du har ett tag svårt att fokusera på något
annat än den pulserande, tunna huden.
Du undrar vad som skulle hända om du erbjöd honom
en halsduk, skulle han bli förnärmad, förbannad, kanske
förundrad? När han vrider på huvudet ser du att hans
ögon skiftar i grönt, det grönblå liksom spiller över i
ögonvitan. Hans breda axlar har sjunkit ner något. Han
verkar lugn nu, nästan självsäker. I samma takt som
han slappnat av har du blivit mer vaksam, ändå blir du
överrumplad när han plötsligt ler. Egentligen är leende en
felaktig beskrivning. Hans överläpp trycks försiktigt nedåt
vilket tvingar upp bägge mungiporna. Du kommer av dig.
Ni tittar på varandra, fortfarande tysta. Du undrar om
han märker av din osäkerhet. Hans axlar dras upp något
igen, på väg tillbaka ner glider den lite för stora svarta
tröjan åt sidan och du skymtar hans vänstra nyckelben.
Han har för övrigt inget halsband, inga smycken alls.
Ett skäggstrå på halsen som står rakt ut plockar upp och
förstärker rytmen av hans fortfarande jämna hjärtslag.
Att ge liv till en, att ta liv av någon annan. Du känner
dig illa till mods, du vet att det finns fler som han som
inte sitter här, som aldrig kommer sitta här. Han tror att
han gör det han gör för någon annans skull. Där skiljer
ni er åt markant. Du sitter där för din egen skull, allt
annat vore lögn. Det har inget med pengar att göra. Du
sitter inte heller där till följd av en stark övertygelse om
rätt och fel. Du hade suttit där lik förbannat. Rätt eller
fel, pengar eller inte pengar, det har ingen betydelse. Allt
bleknar ställt mot tiden, mot ledan. Vad skulle du annars
göra? Hans mungipor tvingas uppåt igen. Så diskret är
förändringen att den inte fångas upp av videokamerorna.
Men du ser. Du ser att han vet.
Här inne finns det ingen tid. Sen ni började har han inte
sagt ett ord, det är möjligt att hans högra axel skjutits
fram något, men det är också allt. Mellan er finns ett
tunt skikt, som hårt spänd plastfolie. Framför honom,
framför dig. Du föreställer dig honom genom din egen
reflektion. Ett porträtt av sig själv, sådan han skulle vilja
bli sedd. Där ute gjorde den dynamiken honom stark,
fyllde honom med begär och gav honom en drivkraft.
Här inne kommer den bilden tänjas ut och förlora
sina proportioner för att sedan omformas efter nya
förutsättningar. Ingen klarar av att under en längre tid
ha sig själv som förebild. När du försiktigt lägger huvet
mot hans axel är det som om någonting inuti dig lossnar.
En sedan länge överhängande tyngd får den lilla knuff
som behövs för att den inte ska orka bära sin egen vikt.
Lindar, syrener, jasmin, ölandstok, vitmålade trästaket,
små stenmurar, höga häckar, lyktstolpar, gräsmattor,
trottoarer. En annan värld nu. Här inne rör du dig, där
ute står du still. Samtidigt blir du irriterad på dig själv,
besviken över att du är så förutsägbar. Du hade lutat dig
mot många andra axlar utan att något särskilt hänt. Du
slutar titta. Ser framför dig gatstensgatan, känner hur
stämningen förändras, får en riktning. Just innan de första
glasen kastas blir det tyst. Runtomkring dig har de nyss
så livliga samtalen stannat av och alla förväntar sig en
belöning. Så mycket uppmärksamhet, något får gärna
gå sönder.
—
Du vet väl att synen anpassar dig till omgivningen
genom kemiskt kontrollerade utvidgningar och
sammandragningar, horisontella som vertikala? Ovanför
och under, höger och vänster, kanske är det självklara
begrepp? Men när du vänder kameran blir du osäker, det
är ett fall från ena kanten till den andra och du undrar
allt oförsiktigare, nästan hörbart, vem du är. Syns du,
känns du? Du fortsatte att skriva för att inte få tid nog att
svara det du faktiskt ville svara.
Barn som är blinda har inte samma årstidsbundna
tillväxttakt som barn som kan se. Du är trött på att hitta
på fakta. Formen gör sitt, berättar mer än du vet och vill.
Inte för att det spelar någon roll. Vi ligger här ändå, du
och jag, ensamma tillsammans med tjocka ögonlock och
så mycket sömn i ögonvrån att det knastrar när du rör dig
bredvid mig. Vi skulle ligga sked, men det var för varmt.
Första gången du träffade mig visste du inte vem jag
skulle bli. Det var sommar och jag hade inte vuxit färdigt.
Slog på datorn, chat istället. Kan du inte plugga in USBfläkten, låta den blåsa ditt hår torrt. Vrid på dig, vänd dig
hitåt, se på mig när du gör det. Låt mig inte vara med,
du vet inte vad jag vill. Skriv något som går rakt in. Kan
du inte göra det bra, gör det ärligt. Färre ”som” i alla
texter. Tänk på rörelsen, stanna inte, fullfölj, fortsätt. För
varje gång minskar motståndet, muskler lär sig mönster,
växer och formas. Till sist blir det som att trycka på play
och låta dig föras av din egen kropp. Titta på dig själv
när du dansar, vem är det du ser, vem stryker dig över
ryggen? Lägre hastighet kompenserar du med färre
stopp. Sluta hitta på, säger du. Jag ser dig dansa snabbare
och snabbare, längre in i kroppen, ut i fingrar och tår
där det börjar sticka och domna. Tillbaka in, magen är
bra. Blunda nu. Du orkar inte röra dig längre, inte själv,
inte alls. Trots invändningar fortsätter du. Benen känns
lättare ju närmare fönstret du kommer och du saktar in.
När du står där känner du din tyngdpunkt skifta snabbt,
oförutsägbart. Du lutar dig ut för att titta på skuggorna.
Då plötsligt lyfter jag dig i fötterna. Du tippar över den
varma fönsterkarmen och ut från fjärde våningen, förbi
tredje, andra, första. Du borde landa på rygg, skymta
genomskinliga moln just innan luften slås ur dig av din
egen vikt, hinna uppfatta ljudet av kropp mot varm asfalt
på en vanlig trottoar. Men ingenting händer. Så länge du
inte öppnar ögonen fortsätter du att falla, så länge jag
tittar går det bra.
—
Du vet väl att du mot slutet rör du dig långsamt och
försiktigt? Sicksackar fram i de oändliga korridorerna och
låter väggarna styra din kropp som inte mer än fullföljer
en ursprunglig rörelse. Med jämna mellanrum måste
du tillsätta energi. Då all kraft tilldelas utifrån kan själva
initieringsfasen av förloppet upplevas som utomkroppslig.
Det är ditt medvetande som kämpar för att inkorporera
sig och anpassa intrycken till det nya flödet av elektriska
impulser. Det traumatiska tillståndet följs vanligtvis av ett
lugnare uppvaknande. Ett nog kraftigt momentum kan
diktera veckolånga perioder av fullt förutsägbara mönster.
Även hjärnkapaciteten påverkas och blir kraftigt nedsatt
under sådana episoder. Det är helt enkelt så att dina
sinnens känslighet är hastighetsberoende.
Du kommer tro att valet (att etikettera det du gör) är
socialt betingat. Ett sammanhang, en tradition, en
historia att bidra till och lära känna. Du tror du behöver
en struktur och ett sammanhang som kan verifiera det
du gör. Vad du inte vet är att dina tankebanor rör sig
långsammare nu än för en stund sen, allra längst ut
har de finaste kärlen redan koagulerat och skapat en
upplevelse av gemenskap. Förhållningssättet till detta
”nya” tillstånd (den metod du anpassat dig till har tagit
över helt och hållet) kräver att du kommunicerar. I det
här läget verkar det inte finnas något annat sätt för dig än
att expandera och komplicera det du gör, inte så mycket
för de andra som för dig själv. Det har inte alltid varit
självklart. Tidigare var det tvärtom. En klar formulering
och färre tvivel. Snabbare då, men med sämre överblick
och fler kollisioner som följd, något du får för dig lämnat
tydliga spår som inte bara röjde var du kom ifrån utan
även avslöjar vart du var på väg. Bilden du har av en
skräddarsydd algoritm skapar logiska samband mellan då
och nu, vrider och vänder, värderar och prioriterar och
nedkommer med en genomgripande analys baserad på
dina, med facit i hand, självklara val. I den hastigheten
är möjligheterna att styra inte så stora som du tror.
Men om inte hastigheten avgränsat ditt synfält i så stor
utsträckning hade du sett början till den stelning som
nu sprider sig. Varje gest har en fortsättning och känns
naturlig beroende på vilka kroppsliga förutsättningar
som finns. I ditt fall var det rätta svaret alltid en rörelse
i motsatt riktning. Avbrotten, de avhuggna, kantiga och
oförutsägbara rörelser du till en början använt för att
komplicera all tänkbar kommunikation har med tiden
blivit så regelbundna att de skapat ett mönster i sig, poser
som ogenerat och glatt signalerar till andra som står stilla.
I dina drömmar är betraktarens blick varm och varsam,
full av kärlek, ömhet och förståelse. De vakar över dig,
bevakar dig överallt. Då frekvenserna svänger i samma
takt känner du inget annat än trygghet, föreställningen
du sett många gånger. Men namnen på karaktärerna
blir gradvis svårare att komma ihåg. Ridåns stigande
från golv till tak tar allt längre tid och du undrar om
den bytts ut mot en tyngre men ser ingenting som tyder
på det. När föreställningen väl börjar är ljuset dunkelt
och diffust, en dimma vilar över scenen. Skådespelarnas
ansikten är otydliga och suddiga. Din långsamma blick
förvränger och vanställer. De nöts ner framför dina
ögon och kommer efterhand försvinna helt och hållet,
ingenting kvar nu förutom scenografin, en blottlagd
havsbotten där tidvattnet dragit sig undan och lämnat
båtar liggandes på sidan. Långt ut i bukten skymtar en
ö, en fästning du kan ta dig till om du är snabb. I själva
verket har du mycket svårt att förstå dina egna tvivel,
men tvekar gör du och vattnet börjar återvända. Du
förbannar din egen passivitet (här ska du ju kunna göra
som du vill). För att ta tillbaka initiativet skyndar du på
dina tankar, ser en utväg i att skapa mellanrum i allt som
kan tolkas som ett mönster. Du placerar ut snäckor på
stranden för att kartlägga korridorerna och gör dig redo
för att återvända, att vakna.
—
Du vet väl att du inte längre kan hemlighålla dina planer?
Självklara gester som varit naturliga känns forcerade.
Istället för hypnotisk och förförande är din koreografi
stel och övertydlig. När du gömmer något tappar du
fart. Närvaron är inte total och det märks mer än du
tror. Särskilt tydligt blir det i omgivningar du känner
väl. Du kan inte hålla tillbaka något som du medvetet
försöker dölja. Trots allt är det kanske just därför jag
tycker om dig och i stunder av leda och tveksamhet då
jag nästan lämnat dig ändå beslutar mig för att behålla
dig, låta dig stanna, en hund att sparka på. Nu måste du
visa dig, bevisa att du finns. Din oförställda barnslighet,
din oppositionella läggning och din reaktiva svansföring.
Alltför ofta förbisedd men då och då uppmärksammad
och sedd som stark. Jag vet bättre.
Nästa fas är användandet av olika profiler. Karaktärer
med vitt skilda intressen, vanor, rädslor, smak, böjelser
och så vidare. Alla har de egna liv. Tanken var först
att återskapa ridån, men den blev till en dimma som
tätnade och steg, en tjock rökpelare, en signal som
vindstilla dagar kan ses från flera mils avstånd (du är
i själva verket aldrig så långt bort). Undan för undan
blev karaktärerna ett sätt att strukturera och ordna din
tillvaro. Deras personligheter växte och blev alltmer
komplexa. Hantlangare åt vilka du kunde delegera
uppgifter som rörde intressen du inte ville associeras
med, synas i sammanhang du inte trivdes i. I stunder av
självrannsakan och eftertanke gör de sig hala, osynliga.
Andra gånger agerar de flyktiga alibin för beslut du
upplever besvärliga.
Du sparade ändå mailet med rapporten på en CD-skiva
som du gömde. Du såg den som en säkerhet, berättade
inte för någon. Du kunde få för dig att du var avlyssnad,
att ditt liv kartlades som en ren försiktighetsåtgärd om
du nu skulle få för dig att faktiskt sprida materialet
(egendomen). Men den registrering du påstår dig
vara föremål för, din övertygelse om allomfattande
övervakning, är i lika stor utsträckning en produkt av
dina egna begär. En förhoppning om att det bakom din
upplevda saknad och brist på bekräftelse finns en dold
och mycket omfattande uppmärksamhet. Det är inget
mer än en sakral önskan om att det borde finnas något
större. Någon som hör det du säger och ser vad du gör,
läser det du skriver och försöker förstå allt. I detta söker
du tröst och fortsätter smickra dig själv.
—
Du vet väl att ditt medvetande kämpar och sliter för att
vara allomfattande? Ordet ”meningslös” blir meningsfullt
eftersom det till störst del består av ordet mening. Ibland
blandar du ihop James Joyce med Joyce Carol Oates.
James Joyce Carol Oates. En tredje författare pratar
till dig genom radion om sin senaste bok som handlar
som en misslyckad konstnär i Västerbotten. Du lyssnar
uppmärksamt. Det har med rösten att göra. Du hör
rösten prata om röstens betydelse. Rösten berättar att
hur mycket den än vill så skulle den aldrig kunna skriva
fritt och flyktigt som Finnegans Wake. Titeln dyker upp
igen när du läser om sublimation inom alkemi som
handlar om olika stadier av förädling. På sidan under
står det om termen Magnus Opus, det stora verket.
Konstnären som skapar sitt eget monument. I texten
nämns även Finnegans Wake. En skugga som tillhör
Joyces monument Ulysses. Ulysses skrevs på dagtid och
Finnegans Wake på natten. Men det du fastnar för i
texten är att Joyce hade en fix idé. Han blev med åren
alltmer besatt av att anteckna, vilket fick till följd att det
han skrev först måste registrerats i form av anteckningar,
med kompakta och obskyra texter till följd. Din egen
tvångsmässiga registrering bottnar i en besatthet av att
inte missa något, en förhoppning om att se det du inte
såg, höra det du inte hörde, vara med om det du missade.
Det handlar också om att avsäga dig bedömningen i
ögonblicket. Det finns ett eko. Något att bita av på din
tunga. Men det är svårt att göra något helt meningslöst,
speciellt när du söker det meningslösa, då blir letandet
i sig meningsfullt. Alla spår du följer upp kopplas ihop
och skapar en förklaringsmodell. Allt du gör förklaras av
den tid som fyller dig med sammanhang. Det går dock
inte att undkomma exalteringen, vidgandet av hundens
(dina) näsborrar när den (du) får upp ett spår, pupillernas
förstoring, en spänd försiktighet, en tystnad som i samma
ögonblick hotar avslöja din position. I den där tystnaden
befinner du dig nu. Oroa dig inte för analys. Se det
som ett slags livsprojekt där analysen genomförs först i
efterhand. Läs alla författare som om de vore döda. Att
läsa det du själv skrivit skulle på så sätt ta livet av dig,
men bara om du vågar kalla dig författare. Varför skulle
du inte läsa dig själv? Det du skriver är exformation. Det
är inte vad du har som räknas utan hur mycket du gjort
dig av med. Informationsflöde utan analys låter mer
passera. Information blir brus som blir energi som driver
dig och bryter ner din hermetiska tillvaro.
—
Du vet väl att det du fotograferar förändras? Det övergår
från ett tillstånd till ett annat, fortfarande samma ämne
men ett annat tillstånd. Is som blir till ånga utan att
smälta till vatten. Temperatur- och tryckförändringar
som får material att skifta. Det ofotograferades status
som ursprunglig destabiliseras i och med behandlingen
som underordnar allt ett centralt perspektiv. En hierarki
i upplösning ersatt av en annan. Nu i flera tänkbara
former.
—
Du vet väl att du måste skriva på engelska? Ordet
begränsning känns inte lika relevant som ”confinement”.
Begränsning är ett mindre ord, ett ord som begränsar
sig självt. ”Confinement” är mer en avgränsning, ett
mindre subjektivt ord. Ordet begränsning antyder också
en brist, något som hindrar en rörelse från att fullföljas,
ett tillbakahållande. Du kan begränsa användandet av
vissa fraser i en text, men att använda ordet ”begränsa”
om texten som helhet blir censurerande. Avgränsning är
bättre, inte lika linjärt. Begränsning relaterar mer till en
linjär struktur. Ordet ”confinement” är en avgränsning
som hamnar mitt i något, en tom syltburk ställd upp och
ner på en gräsmatta. Ordet antyder en omgivning i fler
dimensioner och representerar endast ett utsnitt.
—
Du vet väl att du hade varit långt ifrån där du befinner
dig nu om du bara kunnat bestämma dig? Väggarna
runtomkring var täckta av lager av tankar. Hade rummet
varit mindre och taket lätt skulle tankarna i sig varit
bärande. Nu ligger de kopierade och hopbuntade i den
vita bokhyllan. Ett nytt sätt att se. De behövde bli bilder
för att synas, inte vara sig själva. Hur många gånger
har du inte sagt att du måste ha ett projekt, något att
sysselsätta dig med. Du pratar om vikten av att påbörja
nästa projekt innan du avslutat det förra. Eftertanke tillåts
inte om ett ”efter” aldrig inträffar, då finns bara tanke.
After work existerar inte längre. Det går inte att ta en öl
efter jobbet om du alltid jobbar, men när du jobbar med
något du tycker om eller vill göra är det annorlunda. Då
jobbar du inte ens. I alla fall inte i den mening att du kan
dela upp din tid i fritid och arbetstid, de flyter ihop och
blir en och samma tid, en all-tid.
Belöningen för ett väl utfört arbete är mer arbete och
bästa vilan är byte av arbetsuppgift. Produktivitet,
resultat, förändring … du undviker i varje fall stagnation
och håller dig rörlig. Femtio solhälsningar varje morgon
och femtio varje kväll, det blir sextio totalt eftersom du
inte orkar mer än trettio åt gången. För att skriva dig
ut ur en avgränsad situation krävs dock ingenting, dra
ett streck bara. Det som är på andra sidan får vänta.
Skrivandet är ett sätt, fotograferandet ett annat. Det
är automation, inte tänka för mycket. Marlboro Man
släpper sina tyglar och litar på att hästen hittar hem.
Den som manat på och drivit, ryckt och bestämt, kanske
också matat och klappat, ryktat och kratsat och kammat,
ger plötsligt upp och förlitar sig på hästens instinkter. Ett
underligt skifte. Var hamnar de två?
—
Du vet väl att en central punkt har blivit viktigare? En
auktoritet trots allt. När karaktärerna dyker upp första
gången är det som från ingenstans. Du inser nu att
berättelsen måste ändras något, det finns ytterligare
en roll i sammanhanget. Någon som sett allt men inte
syns själv. En förbisedd nyans i berättarens röst ... Den
suffleras. Tilltalet är personligt, nästan bekant. Men av
dina försök att närma dig blir det inget mer än tafatta
tankeexperiment, skådespelets maskineri är så mycket
bättre. Det känns trots allt på riktigt när du med spelad
säkerhet hävdar att fantasin finns i verkligheten.
————————————————————————

B har en pall som består av golvplank från huset hon
och B.B lät bygga. En öppen och luftig sous terrain-villa
med flipperspel i källaren. Röda hängslen och blåvitrandig skjorta kokar risgrynsgröt. Det leks kurragömma
i konsthandlarens källare. Jag kommer att tänka på en
skulptur som fanns där. En sittande människofigur.
B berättar att det var ett verk av J.B. Betong, rappad yta,
ojämn och avvisande. I skulpturens huvud hade det från
början suttit en projektor, men eftersom den envisades
med att gå sönder i tid och otid struntade de tillslut i
den helt och hållet och lämnade hålet gapande tomt.
Konsthandlaren kallade skulpturen för socialdemokraten,
de stod runt den och skrattade. I sällskapet fanns M:s
pappa. Han var kommunist och psykolog, spansklärare
som pratade varmt om Kuba och sjöng kampsånger, hur
reagerade han? Långt senare skulle jag dela soffa med
honom och en psykologutbildad vuxen människa till,
M:s mamma. De hummar instämmande när terapeuten
(Robin Williams) samtalar med sin patient (Matt Damon).
”Bra öppning, precis så gör man.” Jag tyckte mycket om
att sitta där. Hemmagjord pesto för första gången. S, som
pappan hette, hade varit ihop med en ståuppkomiker
för längesen. M berättade en gång, inte utan stolthet, att
ståuppkomikern brukade dra skämt om hur S hade något
tvångsmässigt för sig med toalettrullar. Han var också
stolt tror jag, kanske lättad. Tvångstankarna hade blivit
del av någon annans berättelse. I konstsamlarens villa
är det grötmiddag, det bjuds på cider. En blå eller grön
aluminiumburk med ett träd på.
Han drev galleri i Varberg och Stockholm. Köpte och
sålde bland andra Richard Wentworth. En del av B.B
finns nu konserverad i konsten han en gång ägt, han har
blivit en del av de objekt han tyckte mest om, inskriven i
deras historia. Proveniens: Galleri B.B. På auktionssajter
letar jag bilder på verk som någon gång ingått i
samlingen. Ju fler jag hittar desto tydligare blir han,
B.B. En kort, rundlagd herre, cylinderformad. Poirotmustascher utan spetsar, han har glasögon, små runda,
inga bågar. Stora, röda, börshajshängslen som håller
uppe ett par svarta kostymbyxor, mycket breda upptill.
Hängslena fyller en funktion, han bär dem inte bara för
syns skull. Även om det inte spelar så stor roll hur väl min
föreställning stämmer ska jag be B om bilder. Kanske har
hon fotoalbum, diabilder, pressklipp?
När B.B dog skingrades hans varelse. Som rök spreds han
och absorberades av sin konstsamling. Man kan känna på
lukten om ett verk ingått i samlingen … En svagt rökig
ton, inte vårig som påskeldar, mer rumslig. Inte heller
spritig som whiskey. Egentligen så märks doften bara om
flera verk befinner sig i samma rum under än längre tid,
då de förstärker varandra. En signal av tillhörighet, ett
gemensamt minne som gestaltas av en tunn förnimmelse,
en svag arom.
Vad hände förresten med villan efter att B.B dog? Jag
tror han fick en hjärnblödning. B hade funderat på att
skaffa ett ställe där hon kunde ha all konst. Hur mycket
finns det kvar? Blir det här en dokumentärfilm? B som
berättare. Vill jag berätta om konstsamlaren? Vad vill
B berätta för mig? Hon trodde att jag målade. ”Alla
konstnärer målar, förr eller senare”. Sentimentalitet,
lathet, ärlighet … Jag pratade om fotografi. Hon tycker
om Fotografiska, jag sa ingenting om vad jag tyckte. B
är glad, liksom sprallig. Skulle på operan efter jag gått.
Hon sa Operan, vilket antyder att hon går dit ofta. Sen
skulle hon få besök från Varberg. När jag kommer hem
skriver jag en anteckning om att jag borde anordna en
risgrynsgrötsfest i december och att jag ska komma ihåg
att bjuda B.
————————————————————————

