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FÖRORD

Lina Selander tillhör en ny och intressant generation konst-
närer. Den förenas av en hållning som bejakar en mångfald 
aspekter i det konstnärliga arbetet. I Selanders fall handlar det 
om både vetenskap, poesi, samhälle, historia och en metaberät-
telse som har att göra med seendet och den situation vi tar 
del av verket i, i lika delar och med respekt för tillvarons hela 
komplexitet. Konst kan vara sann bara om den tillåts omfatta 
flera saker samtidigt. Det innebär inte att hennes konst är svår 
att ta till sig, tvärtom. Den är högst visuell och förutsätter fullt 
förtroende för oss som betraktare. Det finns ingen rätt läsning, 
bara en rad utmanande möjligheter.

I A Series of Images About You har Selander tillsammans med 
curator Helena Holmberg satt samman fyra olika installatio-
ner från 2007 till i år, vilka tillsammans utgör den första större 
presentationen av hennes konst. I utställningen finns också ett  



”arkiv” med enskilda filmer samt ett antal böcker av Lina Selan-
der. Böckerna ska ses som artist books snarare än som ”katalo-
ger”, det vill säga att de är självständiga arbeten i bokens form, 
som på olika sätt relaterar till hennes övriga konstnärliga arbete.

Det är tredje gången Helena Holmberg som curator bidrar till 
Kalmar konstmuseums utställningsprogram. I detta fall även i 
egenskap av chef för Kunsthall Trondheim där hon visade Lina 
Selanders installation Silphium i våras. För Kalmar konstmuseum 
har hon även curaterat Encounters av Manon de Boer (2013) och 
grupputställningen A Complicated Relation part I (2011). Det är 
ovärderligt att ha samarbetspartners med initierad kunskap och 
stort engagemang, hennes arbete får både museet och konsten 
att växa. Det är vi djupt tacksamma för.

Ett varmt tack också till Lina Selander för arbetet med denna 
utställning och för det förtroende hon visat Kalmar konstmu-
seum genom detta. Det är med glädje vi erbjuder Kalmar, länet, 
Sverige och världen, en möjlighet att lära känna ett konstnär-
skap av ett alldeles särskilt angeläget slag.

Bengt Olof Johansson, museichef
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SILPHIUM

I de första sekvenserna av filmen berättas en historia om den 
sedan länge utdöda växten silphium. Plantan växte på kusten ut-
anför den nordafrikanska staden Cyrene – en grekisk bosättning 
vars befolkning ursprungligen kom från den överbefolkade ön 
Thera 630 f.Kr – och som blev huvudstad i den grekiska kolonin, 
belägen i dagens Libyen. Växten blev känd för sina medicinska 
användningsområden (bl.a. som preventiv- och abort-medel) 
och för sin rika smak, vilket ledde till att den blev grunden i 
kolonins export. Dess betydelse för det ekonomiska välståndet 
var så avgörande att en bild av silphiumplantan präglades på 
kolonins mynt. När exploatering av plantan ledde till utrot-
ning, gick staden mot sin undergång. Som ofta är fallet med 
Selanders arbeten, bygger filmen på lager av bilder och mening, 
lager som kopplar historia och förhistoria till samtiden och där 
naturen som förutsättning för liv är central. Människans strävan 
efter kontroll, avbildning och övervakning, möts alltid av en 
motsatt kraft. Naturen ser tillbaka mot oss med tomma ögon – 
en återkommande bild i filmen. 

I Silphium är den dubbla rörelsen av visuell och jordisk makt 
och dess motsats – förlust av visuell kontroll, medvetande om 



Silphium (2014)
HD-video, 22 min, sv/v, ljud och stum



sårbarhet – först uttryckt i en tagning av den berömda målningen 
Ambassadörerna av Hans Holbein (1533). Ambassadörerna är 
avbildade tillsammans med de tecken på välstånd och överhög-
het som tillkommer de länder de representerar. En motsägande 
bild är dold tills man ser målningen från en specifik vinkel: död-
skallen, tecknet för dödlighet. Selander låter bilden pendla in 
och ut ur det synliga. Den målade bilden framträder som i en 
spricka av ljus i mörkret medan mumlande röster hörs räkna – 
nummer, kanske årtal. Ljudfragmentet är lånat från Chris Mar-
kers film La Jetée (1962), en annan viktig referenspunkt. Filmen 
berättar en historia om en man som utsätts för experiment och 
tidsresor, man söker ett sätt att rädda världen. Han reser genom 
sediment av minnen och bilder, på ett liknande sätt som Selan-
ders film, bara för att vid slutet finna sig vara vid början.

Referenserna till Holbein och Marker är subtila utgångspunkter 
i verket, liksom historien om silphium. Från dessa utvecklar 
sig filmen i ett essäistiskt narrativ, där bild och ljud från olika 
källor – egna filmbilder och stillbilder, citat och arkivmaterial 
– vävs samman. Stasimuseet och arkivet i Berlin har varit en 
viktig källa liksom Vetenskapsmuseet i Trondheim. Ett djupt 
intresse för bilden som minne, avtryck, representation och yta 
är kärnan i arbetet. Bildens framträdande, att den över huvud 
taget existerar, dess relation till seendet och blicken och till 
bildteknologi, är alltid ifrågasatt.

Helena Holmberg (2014)



LENIN’S LAMP GLOWS  
IN THE PEASANT’S HUT

Lina Selanders filminstallation Lenin’s Lamp Glows in the 
Peasant’s Hut, är ett verk med många ingångar. I det textverk 
som ingår i verket, och som kan ses som en skiss över den film 
som är installationens huvudverk, liknar hon filmens tankeinne-
håll vid ett antal gruvschakt, olika vertikala rörelser som binds 
samman och bildar ett system av betydelser som betraktaren 
kan stiga ner i.

Ett av dessa schakt och en av filmens utgångspunkter är kärn-
kraftskatastrofen i Tjernobyl, Ukraina, 1986. Lina Selander har 
under filmens produktion besökt Pripjat, den stad som byggdes 
för kärnkraftverkets arbetare, och på plats filmat och fotografe-
rat den kontaminerade zonen. Hon har också hämtat material 
från det museum i Kiev som förvaltar det historiska arvet från 
olyckan. Filmen inleds med en sekvens filmbilder från inflyg-
ningen över den snötäckta landsbygden kring Kiev. Marken 
flyter undan i en horisontell rörelse samtidigt som Selander 
etablerar den vertikala rörelse som utgörs av avståndet mellan 
betraktarens blick och den långt nedanför liggande marken. 
Dessa båda rörelser återkommer i ett flertal aspekter av filmen.

Pripjat ligger vid en av floden Dnjeprs tillflöden, uppströms 
från Kiev. Vid Dnjepr utspelas också den sovjetiska regissören 
Dziga Vertovs film Odinnadcatyj [The Eleventh Year] från 1928. 
Filmen, som var en hyllning till sovjetstatens tioårsjubileum, 



skildrar ett kraftverksbygge och lyfter fram elektriciteten som 
förutsättning för det moderna samhällets utveckling och fram-
åtskridande. Installationens titel är hämtad från en mellantext 
ur Vertovs film och Selander använder sig också av klipp ur The 
Eleventh Year för att koppla samman den utopiska drömmen 
under sovjetstatens första årtionde med en samtida problema-
tik kring det moderna samhällets oändliga energibehov och 
dess konsekvenser, men också med bildens och särskilt film- 
och fotografimediets plats i denna utveckling.

Vertovs berömda uttalande: ”I am the machine /---/ ” ekar i 
Selanders film. Människan som maskin, ett element i samhälls-
bygget, är ett genomgående tema som talar om människans 
reduktion till arbetskraft och underordnad ideologiska system. 
Mot Vertovs sovjetiska arbetare som strålar av ungdom, pionjär-
anda och entusiasm ställer hon bilder av de saneringsarbetare 
som efter katastrofen sändes in för att gräva en tunnel under 
reaktorn och som samtliga inom kort avled av sina skador. Ett 
montage som kompletteras av bilder från museet i Kiev och 
från Pripjats övergivna skolor, bostäder och sjukhus.

Den historiska linje som Selander drar mellan det sovjetiska 
kraftverksbygget och dagens döda zon i Pripjat förs vidare 
genom en bild av en skytisk grav som hon hämtar från Vertov. 
Bilden, som hos Vertov fungerar som en påminnelse om och 
en fortsättning av det stolta arvet från en svunnen civilisation, 
etablerar hos Selander ett historiskt schakt som sträcker sig 
ännu mycket längre, långt ner i förhistorisk tid. En serie bilder 



Lenin’s Lamp Glows in the Peasant’s Hut (2011)
Vitrin (stål, glas och trä) med 22 radiografer (90 x 500 x 36 cm) 

Lenin’s Lamp Glows in the Peasant’s Hut (2011)
HD-video  sv/v, 23 min



av växtfossil och teckningar av hur de ursprungliga skogarna 
kan ha sett ut ekar i naturbilder från Pripjat, en plats där den 
mänskliga historien tagit slut och där naturen lämnats att läka 
sig själv. 

De miljontals år gamla fossil som inkluderats i filmen kan lä-
sas som de första bilderna. De är bilder utan människans in-
blandning, utan avsikt, men ändå knivskarpa avtryck från en 
försvunnen verklighet. De har en indexikalitet som påminner 
om fotografiets. Bland annat återfinns här ett spårfossil, ett 
s.k. Cruziana-spår som bevarar den grävande rörelsen från en 
förhistorisk trilobit. Cruziana-spåret är avbildad rörelse, den 
första filmbilden, om man vill. 

I likhet med Vertov som såg filmmediet som ett verktyg i sam-
hällsbygget pekar även Selander mot fotografins utveckling som 
en del av moderniteten. Från fossilen, den första bilden, fortsät-
ter verket att göra nedslag i gruvdriften, tågrälsen som symbol 
för expansion och kraft, elektriciteten som symbol för kunskap, 
upplysning och effektivitet. Och mer precist, kopplat till film 
och fotografi: silvergruvan, röntgentekniken, kameran. Kamera-
objektivet är en tunnel där ljus färdas, rörelsen är bildens förut-
sättning. Om gruvschaktets vertikala rörelse pekar mot histo-
rien och nedstigandet, talar verkets många horisontella rörelser 
– tunnlar, korridorer – om filmremsan och kameraobjektivet. I 
bilder från Naturhistoriska Riksmuseets arkiv, är väggarna täckta 
med dokument och bevarade föremål. Mot det utfrätta ljuset, 



påminnande om en kamerablixt, som Selander ofta ger en cen-
tral plats i sina bilder, avtecknar sig historien.

En annan indexikalitet skapas i det fotografiska verk som in-
går i installationen. Selander har låtit uranhaltiga stenar avge 
sin radioaktiva strålning på fotopapper, en metod som pekar 
mot hur radioaktiv strålning en gång upptäcktes av den franska 
vetenskapsmannen Henri Becquerel genom hans experiment 
med fotografisk plåt. Den fotografiska bilden är här inte bara 
ett propagandaverktyg i modernitetens tjänst, utan kopplas 
direkt till den vetenskapliga upptäckt som gjorde kärnkraften 
som energikälla möjlig. Radioaktiviteten är också en rörelse, 
strålningen är en förflyttning av energi. I Selanders fotografiska 
verk har de uranhaltiga stenarna exponerat fotopapperet och 
skapat svarta fläckar som påminner om de efterbilder som upp-
kommer när man alltför länge tittar in i ett alltför starkt ljus.

Helena Holmberg (2011)



MODEL OF CONTINUATION

Utgångspunkten för filmen Model of Continuation är den visu-
ella inskriptionens osynliga kärna, bilden som ett inre objekt och 
dess relation till seendet och olika reproduktionstekniker. I mitt 
arbete har jag försökt att följa en idé om illusionens uppkomst i 
det enkla faktum att bilder finns, som radioaktivitet eller läckage 
mellan lager – vegetation och sporadiska jobb utanför fönstret, 
rummet, ateljén, de ensamma växterna – men också filmpro-
jektionen med sina olika lager av tid. En kamera plockas isär i en 
studio inför en annan kamera vars bilder sen projiceras och filmas 
av i samma studio. Materialet ges en erfarenhet som blandar 
sig med och påverkar det som kameran inte innehåller: bilder.

Ögat bevittnar slutet på sin roll som vittne. Bilderna kommer 
att tillhöra det som skapade dem. Vi befinner oss på avstånd.

I Hiroshima utplånades ting och människor i en blixt. Deras 
skuggor brändes in i stadens yta (växter, mannen på trappan). 
Atomexplosionens blixt kunde bara bevittnas till priset av ens 
syn eller liv. Under vissa omständigheter kan vi se. Ljudet av 
visselpipan och scenen på slutet av filmen är hämtade från 
Children of Hiroshima (Kaneto Shindô, 1952). Några bilder 
kommer från Hiroshima mon amour (Alain Resnais, 1959) och 
Hiroshima Nagasaki August, 1945 (Erik Barnouw, 1970).

Lina Selander och Oscar Mangione (2013)



TIMMARNA SOM RYMMER FORMEN  
(ETT PAR DAGAR I PORTBOU)

är en installation med en video som visas på en projektionsduk, 
en rullbandspelare, högtalare och några stolar. Filmen, som är 
svart-vit, visar motiv från den spansk-franska gränsstaden Port-
bou där filosofen Walter Benjamin tog sitt liv natten mellan 27 
och 28 september 1940. Gränsen hade stängt dagen innan hans 
ankomst och öppnade igen dagen efter hans död.

Bilderna, både stillbilderna och de rörliga, följs av en röst som 
berättar olika historier om flyktingskap: fragment, detaljer, tan-
kar. Både video och ljudspåret loopar, men är av olika längd så 
att det bildas en mångfald av olika relationer mellan ord och 
bild och glappet mellan dem blir tydligt, samtidigt som det 
överbryggs. Ett ständigt byte av perspektiv som pekar mot att 
ett fullständigt narrativ inte är möjligt. Till slut är bilderna kan-
ske starkare kopplade till rösten än till de historier som berättas. 

Titeln Timmarna som rymmer formen, är ett citat från Walter 
Benjamins text Einbahnstraße (1928). Texten fortsätter: har 
passerat i drömmarnas hus. Bilderna från Portbou, där jag till-
bringade tio dagar sommaren 2005, bär vittne om just sådana 
timmar. De är dokumentationer av enkla saker; en restaurang, 
det gamla tullhuset, järnvägsstationen, spår, tåg, Benjaminmu-
seet... Samtidigt är bilderna form, ordnade i ett mer eller min-
dre öppet system av innebörder, som förhåller sig till filmen 
själv och till de olika berättelsernas relationer. På sätt och vis 



Timmarna som rymmer formen (ett par dagar i Portbou), (2007)
Videoprojektion sv/v och färg med ljud, projektionsduk, stolar, 15 min 

Ljud på rullbandspelare, 14 min 



är filmens bilder bara enkla behållare av vilken form som helst, 
å andra sidan är de precis den form de tar. Filmen undersöker 
en gräns såväl dokumentärt som abstrakt, i ett möte mellan 
historia och samtid, mellan mening och tystnad.

Lina Selander och Oscar Mangione (2007)

AROUND THE CAVE OF THE DOUBLE TOMBS

Titelns dubbla gravar är belägna i Ibrahimimoskén i Hebron. 
Abraham och Saras gravar, en helig plats för såväl judar som 
muslimer och kristna. En plats som i sig rymmer en dubbelhet, 
till hälften moské, till hälften synagoga.

Den yttre ramen kring verket är vägen till moskén, en väg förbi 
ett antal kontrollstationer och spärrar, den sista inne i själva 
moskén. Bilden av denna sista spärr är förvirrande, vad vi ser 
liknar en förbränningsugn eller en sopcontainer. En plåtkon-
struktion med två blinda öppningar. Vägen till moskén går 
genom en stad som är delad, både på ytan och i olika skikt 
ovanpå varandra. Vi rör oss på botten, både bokstavligt och 
i en mer överförd betydelse. Detta är en väg och en plats som 
är ett bottenskikt. Kameran är riktad uppåt, mot ett nät spänt 
mellan huskropparna, mot vad som känns som en vattenyta. 
Vi går som under vatten, det är den sortens bild man ser om 
man simmar under vatten och tittar uppåt mot ytan. Bilderna 
är förvirrande, men på ett annat sätt än stillbilden från moskén. 



De är till en början svåra att läsa av, att orientera sig i. Det ovana 
perspektivet och kamerans instabilitet skapar en skavande 
känsla av något som inte passar ihop. När man förstår vad man 
ser blir man förfärad. I avsaknaden av fast mark under fötterna 
framstår vattenytan som det enda reella. Nätet, uttrycket för 
den horisontellt delade staden, är vad som är fast och verkligt 
i detta bottenskikt.

Mot nätet avtecknar sig siluetter av föremål som israeliska ny-
byggare kastat ner mot den palestinska befolkning som bebor 
detta bottenskikt. Föremålen avtecknar sig svarta mot himlen 
ovanför, den som vi är avskurna från. 

Detta är filmens enda rörliga sekvenser, samtidigt påminner 
även de om stillbilder, om den sortens fotografi som inte 
egentligen är fotografier, utan vad man kallar fotogram, bilder 
som uppstår om man belyser ett föremål placerat på ett ljus-
känsligt papper, en metod som inte går vägen över en kamera 
och ett negativ, ett direkt avtryck, en sorts mer direkt indexi-
kalitet om man så vill. På det fotografiska pappret avtecknar 
sig föremålen vita som brännmärken, de är frånvarande men 
har lämnat sitt märke direkt i materian. I filmens rörliga sek-
venser vandrar vi under ett slags inventerade fotogram, inte 
vita men svarta avtryck, en serie svarta tecken som formar sig 
till en ordlös och våldsam text. /---/ 

Det bottenskikt av verklighet som Lina Selander undersöker 
i sitt verk är en plats utan framtid, utan hopp. Är det där-



Around the Cave of the Double Tombs (2010)
HD-video, sv/v, stum, 16 min

Anteroom of the Real (2011)
HD video, stum, 14 min



för filmkameran rör sig så tveksamt, ryckigt och osäkert? Är 
den rörliga bildens framåtblickande funktion helt enkelt inte 
möjlig här?

Helena Holmberg (2010). Utdrag ur text publicerad i OEI #59

ANTEROOM OF THE REAL

Filmens utgångspunkt är den övergivna staden Pripyat, som lig-
ger i området där kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl inträffade. 
Ett par händer bläddrar långsamt i en hög fotografier: bilder 
av en modell över reaktor 4, byggnader i Pripyat, böcker i ut-
rymda kontor, tomma rum, sönderslagna interiörer, bilder av en 
TV-monitor som visar en dokumentär om Tjernobyl etc. Medan 
stillbilderna och de rörliga bildernas tidslinjer korsars, ställer 
filmen frågor om vad ett redigeringsrum är eller kan vara, om 
narration, tid och bild.

Lina Selander (2011)



NÄR SOLEN GÅR NED ÄR DEN  
ALLDELES RÖD, SEN FÖRSVINNER DEN

Verket tar Jean-Luc Godards film La Chinoise (1967) som ut-
gångspunkt och är i utgångspunkten en installation i tre delar: 
en serie mestadels svart-vita stillbilder, en rödfärgad film som 
visar skuggan av lövverk i rörelse på en vägg och en röst som 
läser en text. Den undersöker relationen mellan politiska, uto-
piska och känslomässiga uttryck i ord och bild, utforskar tidens 
revolutionära entusiasm och längtan efter en ny början.

La Chinoise är en film i vardande, en film som berättar his-
torien om ett gemensamt revolutionärt och sanningssökande 
narrativ samtidigt som den försöker vara delaktig i det, dela 
dess inneboende uttryck och problem. Installationen är också 
ett verk i vardande, den intresserar sig för och utvecklas kring 
Godards film och de frågor den tar upp och söker besvara. 
Men det är också ett verk om fotografi och berättande.

De flesta fotografierna i stillbildsserien är bilder från möten 
och manifestationer under studentrevolterna i Paris och Stock-
holm 1968. Men det finns andra motiv, som t.ex. en närbild av 
en fuktfläck på en nyhetsfilm av ordförande Mao som simmar 
i Gula Floden, personliga foton och några stillbilder från La 
Chinoise. Alla ”original”- bilder har avfotograferats med blixt 
och alla foton har därför en rund vit reflex på ytan som bildar 
en gemensam plats – en plats där betraktarens rum och moti-
vets överlappar, men där de olika rummen också definieras 
som åtskilda. Ett bländande skimmer eller hål i bilden som 



till sist omöjliggör ett slutliggiltigt narrativ och tvingar sig in i 
motiven och de händelser som de dokumenterar.

Lina Selander (2008)

 THE VISION MACHINE

Filmen inledde ett större arbete kring den visuella inskriptionens 
osynliga kärna, en process som ledde fram till produktionen av 
Model of Continuation (2013), ett verk som delvis använder 
sig av samma material. Utgångspunkten är atombomben över 
Hiroshima, eller mer precis: detonationen av atombomben 
som fotografisk händelse. Den första atombomben skapade en 
blixt som varade i en femtonmiljondel av en sekund. Ljuset 
genomträngde varje byggnad och skuggor av objekt och kroppar 
exponerades och brändes fast i stadens ytor. När kroppar och 
objekt blev till aska, skapade deras spår oavsiktliga monument. 
Ljudet av visselpipan och scenen vid slutet av filmen kommer 
från The Children of Hiroshima (Genbaku no ko, 1952), som 
visar bygget av Peace Memorial Museum i Hiroshima efter 
den amerikanska ockupationen, en tid när det blev tillåtet att 
minnas katastrofen.

Lina Selander och Oscar Mangione (2013)



Model of Continuation (2013)
HD-video, 24 min, färg, ljud och stum



Lina Selander (f. 1973) bor och arbetar i Stockholm. Hon arbetar 
huvudsakligen med rörlig bild i film och video, men också med fotografi, 
text och ljud. Hennes verk är ofta installationer där dessa olika medium 
sammanvävs och relaterar till varandra. Hon är intresserad av bildens 
möjlighet och omöjlighet att reproducera tid, erfarenhet och minne. 
Hon utforskar hur narration skapas och olika tekniker för att förändra 
en berättelse. I sina arbeten undersöker hon filmen som medium, dess 
möjligheter och begränsningar som uttrycksform, och de ställer ofta 
frågor kring historia, mediaarkeologi och autenticitet.

Lina Selander har visat sina arbeten på Index ! The Swedish Contem-
porary Art Foundation, Moderna Museet, Kunsthall Trondheim och i 
internationella grupputställningar som t.ex. Manifesta 9 i Genk, Belgien 
och Bukarest biennalen 2010 och hos Haus Kulturen der Welt, Berlin. 
Kommande utställningar inkluderar Seoul International Media Art 
Biennale, Momenta Art, New York och INIVA, London.

·  ·  ·

Helena Holmberg bor och arbetar i Stockholm och Trondheim, där hon 
sedan april 2013 är ansvarig för Kunsthall Trondheim, en ny institution 
för samtida konst. Verksamheten inkluderar utställningar, program, 
samarbetsprojekt och residencies, samt etablering av en permanent lokal 
för institutionen, med planerad invigning 2016. Hon var tidigare curator 
för Index ! The Swedish Contemporary Art Foundation, Stockholm. 

Senaste årens projekt inkluderar Image at Work (Xposeptember 2010, 
utställningar i samarbete med institutioner i Stockholm och publikation 
OEI), A Complicated Relation (Index och Kalmar Konstmuseum 2011), 
Lina Selander: Lenin’s Lamp Glows in the Peasant’s Hut (Index 2011), 
Manon de Boer – Encounters (Kalmar Konstmuseum 2013) samt publika-
tionerna Manon de Boer – Encounters (publicerad av Van Abbe museum, 
OEI och Index, 2013) och Lina Selander – Echo (publicerad av OEI and 
Index 2013).



Du behöver inte förstå. 

Om du blev berörd av det du såg —
Ta med dina vänner på en guidad visning valfri 
söndag 13.00.

Om du uppskattade det du såg —
Köp ett årskort för 200 kr så blir du samtidigt 
medlem i Kalmar konstförening och får 
förhandsinformation om museets utställningar 
och arrangemang.

Om du gillade det du såg —
Bli medlem i vår Facebook-grupp för att se det 
som vi bara publicerar där.

Om du älskade det du såg —
Bli ständig medlem i Kalmar konstförening.

Om du vill veta mer —
Fråga oss eller gå in på  
www.kalmarkonstmuseum.se


