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Detta är, som dess titel antyder, den första bilden jag sammanställde.
Den har den starkaste kopplingen, åtminstone geografiskt sett, till min
självbiografi. Urvalet av platser kommer från olika platser jag bott eller
vistats på en längre tid under mitt liv. Vart exakt detta är spelar ingen
roll. Desto viktigare är tanken som jag lekte med då jag gjorde denna
– nämligen att rummet, alltså avstånd, platser i fantasin eller vårt
medvetande, är komprimerade på samma sätt som minnet av tiden är. 

Om man bortser från linjära mätsystem av tid, alltså sekunder,
minuter, timmar osv, så är tiden något av en röra (åtminstone för mig)
när vi blickar tillbaka på den från nuet. Vi kan anstränga oss för att
visualisera ett förlopp, en serie knytpunkter eller avgörande ögonblick.
Då fungerar vi som ett slags dramaturger över våra livshistorier. Men
rent intuitivt hände det som hände igår och det som hände för tio år
sedan ungefär samtidigt. Eller rättare sagt, det händer ungefär
samtidigt, som i en dröm.

Tanken jag alltså bollade med när jag gjorde “01” var att vår vad vi
kan kalla geografiska, topografiska varseblivningsförmåga, fungerar på
samma sätt. New York, där du kanske var på besök förra året – om du
inte tar upp den inre karta som är inlärd, alltså den visuella
abstraktionen av jordens yta – hur “långt” ligger den staden egentligen
från Tokyo (där du kanske firade jul 2005)? Du kanske försöker göra
dig en föreställning om det i termer av tid ombord ett flygplan eller ett
annat slags fartyg. Men vad är det för ett sätt att mäta avstånd,
egentligen?

Så – jag antyder alltså att allting i vårt medvetande (eller möjligen
ännu mer i vårt undermedvetna) ligger intill varandra. Om man vill
vara extrem skulle man till och med kunna påstå att alltihop på ett
symboliskt plan är exakt samma plats. Och, i vår analogi, att allt
händer exakt samtidigt. Tar vi det ännu längre kan vi hävda att alla
människor är samma person, men det lämnar jag därhän.
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“02” är min barndoms, min ungdoms ö. Mina barndom är en bland, i 
skrivande stund, ungefär 7 486 606 794 barndomar. Vissa fortfarande 
pågående, somliga i sina slutskeden, andra strax glömda.
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Det kanske bara kan få handla om långsamheten i dessa meningar,
långsamheten i orden som har fler stavelser än bara en eller två, om
ord med mjuka vokaler, runda ord, mjuka ting. Det kanske bara kan
få handla om att få känna sig hemma någonstans, i någonting. Om att
få vila, om att få vara, om att få bli lämnad ifred i sin lilla dal. Om att få
sitta där, i sin ateljé och bli gammal. Eller inte. Alls.
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Jag vet inte om någon av er har hört låten eller kanske snarare stycket
“Pulsewidth” av Aphex Twin? Jag var i alla fall intresserad av vad för
bilder som väcktes hos lyssnarna när de hörde den. Jag letade upp ett
diskussionsforum på nätet där man ägnade sig åt att förhålla sig till
musik på detta sätt. Flera skrev att de upplevde vinterbilder när de
lyssnade på den – vinterlandskap, snöstorm, den första snön. Så
kanske borde denna ha hetat just “Pulsewidth”. Alltså pulsbredd.
Pulsbreddsmodulering.
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Åh, äntligen på väg! Vill ni höra historien om flickan, sommarängen
och sommarvinden? Ja! 

Det blåste en försiktig sommarvind över en kär
sommaräng. En sval bris letade sig fram genom
hundratusentals strån av nyklippt gräs. De kittlade
henne så härligt, så skönt mot kinden. 

– Vad gör du?
– Jag lyssnar på marken.
– Vad hör du då?
– Musik.
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Förlagan till denna är en tysk slottspark, närmare bestämt Karlsruher
Schloss, där för övrigt Documenta äger rum. För er som inte vet vad
Documenta är så är det ett slags samtidskonstmässa av en mer
akademisk och politisk art än en estetisk och marknadsmässig sådan.
Där det stoltseras med intellektuellt kapital istället för ekonomiskt.
Eller verkar göra det åtminstone.

Men det är knappast anledningen till varför jag valde just den
slottsparken. Inte på ett medvetet plan åtminstone. Hur det kommer
sig vet jag inte riktigt, förutom att jag ville testa att jobba efter en
ritning som någon annan hade gjort. Så jag letade upp en gammal
skiss för en slottspark – det bara råkade bli denna – och lade på
landskapstexturen ni ser i bilden, vilket är de Schweiziska alperna
sedda från exakt 1,3 kilometers höjd. “07” är den enda bilden där jag
gjort så, alltså hållit samma höjd över hela, förutom möjligen i “06”.
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En satellit som svävar i rymden mellan fyra jordar på olika avstånd
eller av olika storlekar, det vet vi inte. Stjärnor. 

Har ni reflekterat över att det inte finns några fotografier av hela
jorden? För att det skulle kunna finnas skulle jorden behöva vara mer
eller mindre platt. Alltså är den “bilden” som vi får presenterade för
oss genom exempelvis Google Earth en form, en sfär – på vars yta
petabytes av bilder har sammanflätats genom en algoritm skriven av
en grupp programmerare.

Algoritmen strävar efter att skapa en så pass trovärdig och objektiv
representation som möjligt. Saken är bara att bilden, i egentlig
mening, inte finns. I teorin kan vi tänka oss att vi har ett extremt
snabbt och manövrerbart rymdskepp / flygplan som kan åka runt
jorden och upp och ner på samma sätt som “kameran” i Google Earth
gör. Men något sådant kommer antagligen aldrig att finnas. Och
därför representerar mina bilder hur jorden egentligen ser ut från
rymden. Och hur den såg ut för stackars lilla Lajka.
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För er som kanske är nyfikna på hur en konstnärlig process kan tänkas
fungera – så kom jag på det jag strax ska skriva just precis nu och hade
det alltså inte alls i mitt medvetande då jag skapade bilden. Således är
det möjligt att denna association är precis lika “löst förknippad” men
det vi ser i bilden som dina eventuella associationer. Och – detta är
viktigt – associationen eller känslan den här bilden väcker i mig är
absolut inte mer eller mindre rätt eller värdefull än dess eventuella
resonans inuti dig. 
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Har någon av er spelat Command & Conquer: Red Alert? Slagskeppet
i bilden kommer därifrån. Spelet kom 1996, då jag var 12 år gammal.
Det var riktigt kul att kriga. Jag undrar om min farfar kände likadant.

20



#11, 2016
varierande mått, 360 dpi, TIFF, 425.4 MB

21



En gång, i ett annat liv, hade jag en dröm. Det var en skapelsemyt.
Min egen variant. I korta drag gick den så här: 

En stjärna känner sig ensam...kastar iväg en bit av sig själv likt en
boll.....bollen hamnar lite längre bort......blir till ännu en stjärna…de
blinkar åt varandra…kastar stjärnstoff på varandra….missar….så
skapas universum……långt senare flyger en koltrast genom
atmosfären på en planet med endast växtliv….den släpper ett ägg i ett
träd. Ur ägget föds en apa som klättrar ner till marken och går på
upptäcksfärd.

Trädets grenverk och stigarna som växte fram sedda ovanifrån
utgjorde sedan vägarna utåt från mitten av den första bosättningen.
När jag vaknade ritade jag bilder av allt detta, alternerade mellan två
perspektiv – rakt från sidan och rakt ovanifrån. Kanske låg dessa till
grund för The Longest Journey? Vem vet. Teckningarna finns inte
kvar. Jag brände dem och någon sa: ”Nu försvinner en bestseller.”

Jag hade även en annan dröm under den perioden som tycktes vilja
påstå att vatten är som en tidsmaskin – att om man bara lyckas stirra
tillräckligt stint på sin egen blick reflekterad i vattenytan så kan man
möta den första människan som stirrar lika stint tillbaka på en, liksom
undrandes vad man glor på. 
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Kanske vore en cool matta? Låt oss leka i det gröna. Olika slags skog.
Och totalt orealistiska järnvägsspår. Organiska former och mönster
möter geometriska. Kurvor ställs mot räta vinklar. Ytor att trampa på.
Tacksam textur. Som vore vi jättar. Vilket vi förstås är, för de små. 
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Jag gillar hur felen från Photoshop har blivit kvar, då programmet
inte har kunnat räkna ut vad det ska göra med innehållet som det fått i
uppgift att “rätta till”. Detta är alltså de två cirkelformerna som upptar
bildens nedre hälft.
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Vad är en adekvat fråga när vi står inför en bild på en vägg? Hur ska
vi förhålla oss till någon som vågar påstå att vare sig horisontellt eller
vertikalt tänkande har någon som helst relevans i detta sammanhang?
Jag vet inte. Men om du ger mig en sekund ska jag plocka fram min
gamla diskokula. Den vittnar nämligen om forna stunders ljusspel.
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Här lyfte jag så att säga blicken från marken. Jag såg mig omkring. Det
fanns liksom inte längre något behov av att ha några pretentioner till
att vilja hävda något insiktsfullt. Jag var, som synes, vid havet. Stilla
havet. Jag ville sätta den ena foten framför den andra. Ville jag tro. 
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Another video game comes to mind, by Norwegian developer Funcom.
As I remember it – I haven’t played it for at least ten years, but I can
nonetheless unreservedly recommend it – it is the story of an art
student who gets pulled into a dramatic battle between a completely
scientific reality on the one hand and a completely magical one on the
other. 

In the story, every million or so years someone has to become the new
“guardian”, an entity which serves to keep the balance between the
two worlds. If this guardian isn’t replaced or the process is
interrupted, the two worlds melt into one and chaos and total
destruction ensues. 

Spoiler alert. In the end this young art student – you – chooses to
sacrifice her life and become the next guardian. Afterwards, we see the
following:

She has grown old and is sitting in a rocking chair, knitting. There is a
talking bird there, not a parrot but a proper sentient bird (who might
be seen as a cheap literary device if we want to be snobs) and they are
chatting. They are obviously very close. Camera zooms out,
Tarkovsky-style. The cottage is floating through space. The camera
zooms out even further yet. The cottage is a star.
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IThe Longest Journey esteticerar jag allmänt tillgängliga satellitbilder.
Till skillnad  från i en programvara som Google Earth, försöker
“algoritmen” som arbetar i bakgrunden i mitt fall inte konfigurera och
representera bilderna på ett trovärdigt och objektivt sätt – snarare
tvärtom. Min algoritm tar en individs subjektiva perspektiv och
extrapolerar det på “ pixlar ” i det fysiska rummet – dessa fyrkantiga
(och vad gäller fotografierna, rektangulära) printar. De skrivs ut på
papper med pigmentskrivare, som även om det ska hålla i hundra-
eller kanske tusentals år, ändå är högst förgängliga som artefakter i
jämförelse med sina ursprung – den data som lagras och kontinuerligt
reproduceras i en digital och atemporal rymd. Detta gäller även de
bilder jag fotograferat på marknivå, då jag rest till (ovanifrån) visuellt
intressanta platser för att, så att säga, undersöka om de verkligen
finns. 
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Den här har absolut ingenting att göra med människans livsvillkor.
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Jag blåser bort av minsta lilla andetag. Andedräkt. Det är tråkigt att
ordet andedräkt åtminstone för mig är förknippat med en dålig sådan.
För själva ordet, ande-dräkt, är ju onekligen vackert. Andens dräkt.
Och kanske är det just vad denna bild vill vara. Kanske är det vad våra
kroppar är. Andens dräkt.
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Los Angeles. Jag lämnade stora partier vitt för att jag tänkte att det
vore kul att faktiskt måla dit det vita själv, i verkligheten. Jag hade
Robert Ryman i åtanke. Jag testade det också och lekte en hel del med
olika texturer som jag försökte få att likna de mönster man kan se i
snön. Det hela slutade med att jag satte mig i bilen och körde hela
vägen upp till Montana (c:a 1 500 km fågelvägen) för att, bland annat,
få se lite snö. Det var alltså sommar. Jag stod pratade med en kille på
en bensinmack i Wyoming om hans röda Corvette. Han tycktes gilla
mitt projekt. Min själ var svart. Och bilden tillhör Malevich.
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Se på dig själv. Se på varandra. Att se är att vara inuti. Det du ser är
där du redan är. Du rör redan vid det. Dina ord, dina teorier, dina
hypoteser, dina berättelser distanserar dig från det. Det var aldrig
meningen att vi – mänskligheten – skulle kunna prata. Det blev bara
fel. Så sluta upp med det. Sluta prata om mina bilder. Hoppa upp på
din kära Skuggfaxe och rid härifrån. Rid iväg och lev ditt liv. Sitt inte
här och dröm bort det. Seså, ta reda på om skuggan faktiskt finns!
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“Behövs denna tystnad markeras så ljudligt? Eller ska det stå något
här?”
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“Det är inte klassiskt måleri. Du använder inget rött!”, sa min
professor på konsthögskolan. Helt okritiskt och smått irriterad satte
jag mig då och letade upp något som åtminstone liknade rött på
jordytan. Resultatet är det ni ser här. Rivigt värre. I efterhand har jag
läst mig till att det finns rött. Ibland i alla fall. Exempelvis ligger det
några röda fraktfartyg på en strand intill en begravningsplats för
kasserade tankfartyg i Bangladesh. Ta er en titt: 22°25'51.24" N
91°43'59.40" E
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En vit, amerikansk-europeisk man leker med satellitbilder utan att ta
ansvar för vad som egentligen hävdas eller konsekvenserna av hans
lek, i bästa kolonialstil. Frågor om efterfrågan och funktionalitet går
honom förbi. Sedan ställer han ut resultatet till allmänhetens
beskådan. Om det inte är dekadens så vet jag inte vad. Men någon
måste ju bära facklan, inte sant?
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Jag tänker på Matisse när jag ser den. Källbeteckningen står kvar, som
ni kan se. Hav. Vatten. Blått. Och informationslöst vitt. Skuggfigurer.
Någon påstod att den vore fin som mönstret på en ladugård. Efter att
initialt ha förefallit mig skrattretande och nästintill provocerande tycks
det nu mig finnas något poetiskt i förslaget. En annan som också såg
skuggfigurer ville först inte säga det, då hen var rädd för att jag skulle
tycka att det var banalt. Inget och ingen är banal, tänkte jag.
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I dag såg jag på genom Artobserved på Instagram att Vija Celmins just
nu har en utställning på Matthew Marks Gallery i New York. Hon
visar en serie målningar, skulpturer och teckningar som kretsar kring
två motiv, havsytan och natthimlen. 

Bilden på Instagram är väldigt lik min, förutom att när man tar sig en
närmare titt så är den svart snarare än blå och stjärnorna är mycket
större och inte alls som mina dammkorn. Nu har jag inte sett
målningarna i verkligheten men jag antar att hon inte gjort det jag
gjort vilket är att att skapa en bild där vi tittar ner från rymden på
havsytan och upp från havsytan mot stjärnhimlen samtidigt. Hon
håller isär dessa perspektiv. Jag kombinerar dem. En syntes.

Jag tänker på Carl Sagan som i ett utlåtande om Voyager 1 som
skickades upp 1977 – det av människan skapade objekt som just nu
(och antagligen långt framöver) är längst bort från oss. Han skriver att
det faktum att vi skickar ut en slags flaskpost i den kosmiska oceanen,
är ett tecken på en stor hoppfullhet från vår sida. En tanke och en
längtan efter att vi inte ska vara helt ensamma i detta ofantliga
mörkrum. Det är fint.

Vad gäller min bild så strävar jag inte efter realism och jag vet ärligt
inte ens om det är möjligt att se något som detta från rymden. Kan vi
se stjärnorna speglas i havsytan om vi tittar ner från rymden? Kan vi se
stjärnglimten i någons blick om vi ser ner på dem? Är det ens relevant
om det är verkligt eller inte? Kan det stå på egna ben av poetisk
pregnans? Jag tror det. Jag hävdar det.
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X marks the spot.
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