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Georges Perec är en briliant men riska-

r mcr rymd
be1 utgångspunkt. "Rummets rymder
L974" är en utstiillning som tar en
vildig ansats och når en bit, skriver
Sebastian |ohans.

Den framl(a fÖrfattaren
Georges Perec (to:o-rsaz)
är en av lgoo-talets riktigt
stora inspiratörer. Med en
brännande intellektuell
skärpa sticker Perec också
ut som en av de djäwaste
utforskarna av hur littera-
tur kan och ska se ut - men.
till skillnad från många
andra inom fältet är han

- alltid lustfylld, vilket san-
nolik gör att han stannar
kvar hos läsaren och blir det
där omvälvande intrycket.
Man minns sitt första mÖte
med Perec, medan andra
Iika briljanta men mindre
leende tänkare och utövare
av konst tenderar att smälta
samman till en uppbygglig
massa.

Precis som de flesta andra
seriöst utforskande absur-
dister landar Perec ofta i
något som handlar om det
medvetna seendet eller om
en brottyta där slentrianse-
endet får sig en knäck Det
mest signifi l€nta exemplet
är förstås "La disparition",
romanen som är skriven
utan franskans vanligaste
vokal e, och som trots sin
närmaste äniga utgångs-
punkbliren direk svind-
Iande bild av Förintelsen.

Med det ambitiöst upp-
lagda projektet 1Rum-

- 
Bengths målningarärmonterade
i en ring och bara tiltgän$iga ftir en

betraktare som verkligen anstränger sig.

Rummets rymder 1974
Uppsala konstmuseum
Påcår till 20 november

mets 4rmdert974- en
inackorderingsplats för
ihågkomna och glömda
rum" utgår konstnärerna
Kristina Bength, Mohamed
Camara, Yorjander Capetil-
lo Hernändez, Cecilia Darle,
Kristina Jansson, Christina
Langert, Ioanna Lombard,
Cecilia Nygren och Malin
Pettersson Öberg från Pe-

recs undersökande och
essäistiska skrift "Rummets
rymder", där han både
lekfullt och lärt resonerar
kring de rum vi har om-
lcing oss. Det är en på en
gång briljant och lite olyck-
Iig utgångspunkt.

Problemet med att utgå
från Perec i allmänhet och
"Rummets ryrmder" i syn-
nerhet är att han famnar
så mycket * från bokens
sida till världs4rmden - att
utgångspunken egentligen
bara blir rummet i stort,
vilket strängt taget alltid
bör vara en fakor för den
som sysslar med visuell
konst. Dock §ckas Perec fak-
tislc osäkra fömimmelsen

av rummet på ett relativt
påtaglig sätt, vilket å andra
sidan erbjuder ett ganska
storartat startblock Så blir
det ocliså en utställning
fulld avmånga olika rums-
Iigheter, både konkreta och
uppbrutna.

Kristina Janssons wå mål-
ningarbefinner sig i anden
ganska nära Perec och wi-
der effektiw på begreppen.
Den ena visar konstnärens
atelj6 i uppvikt förm, med
en grå nästan kla:ustro-
fobisk f?irgskala, och den
andra ett stort hus i genom-
skärning.

Den skicldiga akvarellis-
ten Kristina Bengh försöker
frammana ett rum från det
förflutna, och har i några
stora bilder i melankolisk
koboltblå färg återskapat
några interiörer från en
sedan länge nedbrunnen
släktgård. Målningarna är
monterade i en ring och
bara tillgängliga för en
betraktare som verkligen
anstränger sig. Ett bistert
konstaterande om hur svårt
det är att se på det som inte
längre finns.

Mer dlstanserad, i både bok-
stavlig och bildlig mening,
är Cecilia Nygrens film "My
dreams are still about fly-
ing" som är ett slags upp-
följare till Wemer Herzogs
dokumentär'The great
ecstasy of woodcarver Stei-

n-er", från 1974, som fölier
den schweiziska backhop-
paren och snickaren Wal-
ter Steiner. I dag, ffiio år
senare, är Steiner kyrkvakt-
mästare i Falun och Nygren
följer ömsint en man, som
svävande har tänit rum-
mets gränser i ett porträtt,

som också säger någonting
om i vilken utsträcloing ja-
get konstituerai avdet rum
som omger det. Det dubbla
berättandet är helt i linje
med Perecs anslag.

Dubbla lager finns det
också gott om i Joanna
Lombards omslutande firra-
kanaliga videoverk "orbital
Re-Enactments" som i ett
Iitet uppbyggt rum nästan
doppar sin betraktare i
återskapade barndoms-
minnen från ett kollektiv
i Hälsingland. Här finns
det gott om uppluckrade
gränser, militant ideolo-
gisk frihet, nakendans och
frigörande färgterapier. En
effekiv bild av det klaus-
trofobiska rum som grup-
pen formulerar för dem
som vill höra till.

Utställningen "Rummets

ryrmderrsTa - en inackor-
deringsplats för ihågkomna
och glömda rum" fölis av en
publikation där respektive
konstnär i essäform rör sig
kring sitt verk, och därmed
stiger in i ytterligare ett
rum av skapaude. Texterna
varierar lilaom verken i kva-
litet och säkerhet, men blir
förstås en fin hänvisning till
det anslag av lager på lager
som är så viktigt för Perec.

Rent rumsligt blir utställ-
ningen också, omedvetet
eller kongenialt, en påmin-
nelse om problemen med
Uppsala konstmuseums
lokaler i Slottet, som inte
rikigt vill härbärgera en
brett uppslagen och un-
dersökande utställning av
det här slaget. "Rummets

ryrmder" hade mått bra av
lite mera ryrmd.

Sebastian ]ohans
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