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Susanna Jablonski arbetar med skulptur, rörlig bild och rumsliga
installationer. Hennes arbeten, som är en växelverkan mellan
materialet, bilden och språket, ger på samma gång uttryck för det
monumentala och det mest vardagliga. I taktila skulpturala scener
närmar sig hon sig frågor om vår gemensamma historia, om kollektiva
erfarenheter av sorg och kamp.
Att erfara Susanna Jablonskis konst är att röra sig och se genom tiden,
är att vara i världen med förhöjda sinnen.
–
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Prologen till installationen Long Time Listener, First Time Caller
utspelar sig i Karlshäll, strax utanför Luleå, en dag i juni 2020. Platsen
är märkt av andra världskriget och Sveriges inblandning i det. Spåren
finns där, bara vi vet att titta efter dem. Den som tar sig ut till Karlshäll
möts av en stor öppen tomt, strödd med vad som ser ut att vara
skrot men som vid närmare anblick avslöjar vad som där skett. På
midsommardagen år 2016 brändes de två huskroppar som upplåtits åt
den nazi-tyska armén och därför går under namnet Tyskmagasinen,
ned till grunden. Där finns ingen information om det som skett. Annat
än det som blev kvar. Förkolnat trä, glas som formats i eldens hetta,
bitar av metall som smält samman och antagit nya former. Man vet
heller inte vem som valde att bränna ned magasinen eller varför.
Byggnaderna, som fram tills dagen de brann ned ändå låtits vittna
om det som skett på platsen, är nu en fläkt i vinden, aska på marken,
en olustkänsla i stegen. Byggnaderna, som fram tills dagen de brann
ned trots allt stått som fysisk motsättning till Sveriges förmodade
neutralitet under andra världskriget, är nu en bild i arkiven, en historia
att berätta.
Susanna Jablonski tog sig an platsen som en arkeologisk fyndplats.
Omsorgsfullt samlade, ordnade och grupperade hon artefakterna,
fynden, bevismaterialet; träet, glaset, metallen. Hon bar dem med sig,
likt hur man bär med sig sin historia, in i sitt arbete och sin konst. Att
låta objekten ligga till grund för den installation som senare kom att
visas på Havremagasinet, Norrbottens länskonsthall i Boden, var ett
sätt att tänka kring hur objekt och arkitektur används och värderas

som monument över tid och historiska händelser. Framförallt över hur
de händelser som inte lämnar någonting lika påtagligt efter sig som
arkitektur eller monument, dröjer sig kvar i kroppar på andra sätt: spår,
märken, trådar – både materiella och immateriella. Havremagasinet,
som härbärgerar en annan militär historia, hemsöktes genom Susanna
Jablonskis installation av minnet efter Tyskmagasinen, men laddades
så också med ny potential. Som vore de hemmahörande i ett historiskt
museum, likt forna reliker, står nu brandobjekten utplacerade på
gömda hyllor i skulpturkropparna som gett utställningen dess titel –
Long Time Listener, First Time Caller – och sida vid sida längs en av
utställningsrummets väggar.
–
“Det finns ingen plats som inte är hemsökt av många olika andar
som gömmer sig där i stillhet, andar man kan välja att ‘åberopa’ eller
ej. Hemsökta platser är de enda platser människor kan leva i” skriver
Michel de Certeau i sin Practices of Everyday Life. När installationen
nu förflyttat sig från sitt ursprungliga fysiska sammanhang och
omgrupperats i ett annat rum, vars väggar ekar av andra berättelser,
åberopas inte bara de militärhistoriska andarna men även de andar som
med sin närvaro åstadkommer förskjutningar hos de relationer och
sammanhang vi tar för givna. Installationen här i Kalmar har mindre
kommit att handla om en specifik händelse och mer om händelser i
tiden. Baserat på antagandet att den större historien alltid står i direkt
samspel med den personliga, talar Long Time Listener, First Time Caller
om möjliga sätt att ta sig an verkligheten. I utställningen upprättas
samband mellan den personligt erfarna tiden och den historiska. Hur
göra det förgångna närvarande och förnimbart? Susanna Jablonski
länkar samman fragment, kroppar och vittnesmål som tillsammans
talar om det som villkorar vår tillvaro.
I verken Shagal (2019) och Dov (2020) refererar titlarna till två
historiska personer – en offentlig och en för Susanna Jablonski
personlig. Shagal tar sitt namn från det som var konstnären Marc
Chagalls (1887–1985) ursprungligt judiska. Dov var ett av Susanna
Jablonskis farfars hebreiska förnamn, vilket ömsades då han kom som
Förintelseöverlevare till Sverige. Shagal är flätad i kvistar av pilträd

och förenad längs med dess ryggrad med papperslera; Dov bär en
skimrande fjäderdräkt i blått och svart. Två förfrämligade kroppar vars
båda gestalter utgår från formen av en hästs bröstkorg. De är bräckliga
konstruktioner som trots allt håller historien samman. Eller för att låna
konstnärens Santiago Mostyns beskrivning: “Minnesmärken som
befinner sig i skärningspunkten mellan det som är närvarande och det
som är frånvarande. De är minnesbilder för framtiden”.
–
I romanen Austerlitz skriver den tyska författaren W. G. Sebald: “Det
förefaller mig då som om alla stunder i våra liv upptar samma utrymme,
som om framtida händelser redan existerade och bara väntade på oss
för att till sist hitta vår väg dit, precis som när vi tackat ja till en inbjudan
och vi tillbörligt anländer på en specifik adress på ett givet klockslag”.
För drygt tjugo år sedan deltog konstnären Elisabeth Jablonska,
Susannas faster, i en utställning i de underjordiska källargångarna
under det gamla Kalmar konstmuseum. Det var som att Elisabeth
redan då öppnade en dörr för Susanna in i museet, som att Susannas
närvaro på platsen nu förlänger Elisabeths. I Susanna Jablonskis
installation figurerar nu en serie skulpturer i järn, gjorda av Elisabeth
Jablonska på 1990-talet. Formerna har överförts från dokumenterande
linjeteckningar till ytor, vidare till sydda textila objekt, objekt som fyllts
och gjutits av i massivt järn – objekt som har förvandlats. Några av
skulpturerna utgår ifrån kalkerade glorior i medeltida muralmåleri.
Andra från bilder och föremål som funnits i hennes ateljé. Det sakrala
och det profana nivelleras – Jablonska och Jablonski möts i impulsen
att blanda runt och jämställa det “överjordiska” med det vardagliga,
för att på så vis upprätta en annan symbolisk ordning. I relation till det
sköra, svävande och uppåtsträvande i Jablonskis verk grundar och
förankrar Jablonskas skulpturer, de tvingar oss ned mot marken.
I det biografiska släktskapet delas den förmedlade erfarenheten
av Förintelsen. Vad innebär det att bära ett arv, i relation till att
skapa bilder? Long Time Listener, First Time Caller är ett långt och
mångbottnat samtal över generationer, bortom tid och rum. Genom
att bjuda in och skapa rumsliga dialoger med de som gått före henne

söker Susanna Jablonski kontakt med förutsättningarna för hennes
eget skapande.

The Orchestra, från 2020, är en glasmobil som skiftar i gult, blått
och violett. Figurerna är lånade ur Marc Chagalls målning Le Grand
Cirque i olja och gouache från 1956. Målningens tvådimensionella
yta har transponerats till glaset och låtits ta tredimensionell form.
Detaljer i måleriet som kan tolkas som blinkningar till det religiösa
träder fram. Marc Chagall, som gång på gång återgav sitt barndoms
Vitebsk, de dagliga aktiviteterna men också spelmännen och cirkusen;
“det underbaras plötsliga invasion i vardagslivets rytm”, är en
återkommande referens för Susanna Jablonski. De drömlika, svävande
gestalterna i The Orchestra framkallar inte bara Marc Chagalls bildvärld
men också den värld av bilder som tidigast gjorde intryck på henne.
Bilder som etsat sig fast i minnet och kommit att få en annan betydelse
i andra skeden i livet.
–
Tidens avtryck och gång kan avläsas i de glasskulpturer som både
bär och är formade av fossiliserad korall. Andra figurer i papperslera
rymmer digitala klockor som anger det faktiska klockslaget. I Long
Time Listener, First Time Caller är det förgängliga och det eviga på
samma gång närvarande.
Genom objekt, berättelser och minnen tecknas ett slags krönika över
varat i tiden. Vi befinner oss mitt i händelsen, mitt i historien. Men
snarare än att presentera en fastslagen, säker mening är Susanna
Jablonskis installation ett utrymme där ny mening kan uppstå. En
inbjudan för oss att anlända.

Utställningen Long Time Listener, First Time Caller innehåller även
verk av Elisabeth Jablonska, samt konstnärliga samarbeten med
William Rickman och Cara Tolmie.
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SUS A NN A JA BLONSK I
Biografi

Susanna Jablonski är konstnär för närvarande bosatt i Berlin. Hon tog
sin masterexamen i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm
2017. Susanna Jablonski har ställt ut i en rad kontexter, både som
konstnär och som ljudkompositör, bland annat på Bonniers Konsthall,
Stockholm (2020), Revolver Galeria, Lima (2020), Luleåbiennalen (2020
& 2018), Southern Alberta Art Gallery (2020), Gallery OBRA, Malmö
(2019), Marabouparken konsthall, Sundbyberg (2018), Kulturhuset,
Stockholm (2017) och Clearview London (2016).
Susanna Jablonski ingår i ett flertal samarbetsprojekt, bl.a. tillsammans
med Santiago Mostyn, Gender of Sound med Cara Tolmie och
musikprojektet Slow Wave med William Rickman. Hennes konst finns
representerad i Moderna Museets och Statens konstråds samlingar. I
Kalmar kan Susanna Jablonskis konst även ses i byggnaden Culmen
på Linnéuniversitets nya campus.
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K A RIN BÄ HL E R L AV É R
Biografi

Karin Bähler Lavér är curator bosatt i Malmö. Hon intresserar sig
särskilt för konsten som föreställningsförmåga, politisk fantasi och
motberättelse.
Hon har bland andra curerat utställningarna Bildningar med
konstnären Emanuel Almborg på Mint konsthall (2021), Stockholm,
Luleåbiennalen 2020: Tiden på jorden, tillsammans med Emily Fahlén
och Asrin Haidairi, Vattennära rekreation med konstnären Marika
Troili, Marabouparken konsthall (2019) och medverkat i Like the Eight
Immortals, L’Ascensore, Palermo (2017) i samarbete med konstnärerna
Lap-See Lam och Thomas Bush.
Hon har arbetat på galleri Hollybush Gardens i London och på
Marabouparken konsthall i Sundbyberg. För närvarande läser hon
masterprogrammet Culture and Change vid Malmö universitet och är
styrelsemedlem i det nystartade Svensk curatorförening.

TA CK T IL L :
Marc Chagall, Moshe Dov ben Menachem-Mendl Jablonski,
Anna Enström, Emily Fahlén, Asrin Haidari, Henry Jablonski,
Samantha Louise Michel, Santiago Mostyn, Sophia Mostyn,
Thomas Bush, Marina Nilsson, Heléne Arthursson,
Herbert Marcus, Luleåbiennalen och Moderna Museet.

