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Konstnärsparet Lundahl & Seitls Symphony of a
missing room på Nationalmuseum ifjol är omsusad
Foto: Magasin 3
för sin sinnesutvidgande verkan på de som
lyckades få biljett. Det nya verket äger rum på konsthallen Magasin 3 i Stockholm i helgen.

Sändningsarkiv
Poddarkiv (ladda ner mp3filer)
SENASTE LJUDKLIPPEN

"Man vill stanna kvar här inne, länge, tillsammans med rösterna"
Min hand är framför dig, säger en mjuk kvinnoröst ur mörkret. Jag ser henne inte men så tar hon
min hand i sin, och leder mig varsamt längre in det täta mörkret, in bland dom andra rösterna i
The Infinite Conversation som konstnärsparet Lundahl & Seitls nya verk heter.
Deras Symphony of a missing room på Nationalmuseum ifjol är omsusat för sin
sinnesutvidgande verkan på de som lyckades få biljett. Det nya verket äger rum på konsthallen
Magasin 3 i Stockholm, i ett beckmörkt rum där man står som insvept i mänskliga röster. Röster
som kommer och går, ersätts av andra, som ställer frågor men också bjuder på egna reflexioner
och minnen.
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Sök

Ingenting är inspelat, allt och alla är på riktigt, närvarande i rummet, men osynliga.
All distans och hårdhet som blicken och betraktandet bär med sig försvinner förvånansvärt
snabbt här inne. Och ger plats åt ett lågmält, lyhört och ganska förtroligt samtal om
sinnesförnimmelser och minnen. The Infinite Conversation är ett ovanligt vänligt konstverk. Man
vill stanna kvar här inne, länge, tillsammans med rösterna. Det får man. Så länge man själv vill,
fortsätter samtalet. Och när man är nöjd leds man varsamt ut, på samma sätt som man kom in.
Och jag tänker mig att en bit av mörkret följer med mig ut i det hårda ljuset, som en vänlig
skugga.

/Författaren Tariq Ali i
Kulturnytt om Usama Bin Ladins
död.
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Poeterna Faraj Bayrakdar och
Ghayath Ahlmadhoun om våldet
i Syrien. Facebook stoppar
kyssbild igen. Måns Hirschfeldt
recenserar nya filmen "The
Lincoln Lawyer". Sarat Maharaj
om höstens konstbiennal i
Göteborg. Perfomance i vänligt
mörker på Magasin 3. Ulrika
Knutson recenserar romanen
Tidens mörka rygg av Javier
Marías.
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Skriv ut

Blogga om den här artikeln

Twingly bloggsök

Om du kommenterar och länkar till den här artikeln i din blogg, så kommer en länk till ditt
inlägg att visas här.
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Weiwei - hotas
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Viskleken med Salman Rushdie

Pinga din blogg hos Twingly för att vi skall kunna hitta den.
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Bästa bilden!
Så fint Mårten. Och bästa bilden på länge!
Sofia, 2011-05-06 12:13

Svara

Anmäl

Gunnar Bolin har sett Salman
Rushdie tolka ett visdomsord från en
lama med hundra människor emellan
dem i New York. Läs mer
Allt om kultur på samma sida

