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En installation som 
.--· 

gestaltar vårt inre 
"Doktorn är bara bra om 
något ska klippas bort" är 
en Installation med konst
nären Alannah Roblns och 
musikern och radlomaka
ren Cecilia Josefson. Den 
gestaltar Inre landskap 
som är svåra för männis
kan att sätta ord på. 

Projektet började med att 
Cecilia Josefson läste en bok 
som berörde henne, nästan 
mer än någonting hon läst 
tidigare. ben handlade om
hur samisk kultur förhåller 
sig till sjukt och friskt. Och 
hur vi kan använda oss av 
den kunskap samerna har. 

- Chocken man får när 
man förstår allting man inte 
vetat om den samiska livså
skådningen. Det har näs
tan varit som om någon hål
lit det undan från en. Den 
här boken var väldigt radi
kal. Jag fick upp ögonen för 
hur mycket positiva saker 
och kunskap det finns som 
vi går miste om, säger Ceci
lia Josefson. 

Hon fick hjälp av författaren 
till boken att hitta männis
kor att tala med om den skill
nad som kan finnas mellan 
människor som ändå vuxit 
upp i samma land. En av kon
takterna var Sigvald Persen i 
Nordnorge som står upp för 
de gamla traditionella samis
ka läketraditionerna. De har 
båda besökt honom i hans 

INSTALLATION. Musikern och radiomakaren Cecilia Josefson och konstnären Alannah Robins 
framför Alannah Robins foton av landskap. 

hem. 
- Det känns som om han 

ser rakt igenom en men det 
är ingen bedömning, säger 
Alannah Ro bins om sitt möte 
med Sigvald Persen. 

Alannah Roblns har funnit sin 
konstnärliga frihet i Sverige. 
Hon kommer från Irland där 
hon fått sin konstnärliga ut
bildning och arbetat som 
skulptör i 20 år. Hon tycker 
om att skapa med sina hän
der. Men i detta projekt kän
des det som att filmen var 
det rätta mediet. 

- För mig finns det ingen 
fast mening i mitt konstverk. 
Jag jobbar intuitivt och jag 
vet aldrig vad resultatet ska 
vara. Det är en undrande pro
cess, säger Alannah Ro bins. 

- Det har alltid handlat 
om ljud för mig, berättar Ce-

cilia Josefson. 
Och om försiktigt lyssnan

de. Hon är utbildad pianist 
och radioproducent och vare 
sig hon gör musik eller radio 
handlar det om att lyssna för
klarar hon. Alannah Ro bins 
känner igen det synsättet 
från sitt eget konstnärskap. 

-Att rita är att titta, försik
tigt, säger hon. 

Hon förklarar att för att för
stå en form måste man titta 
försiktigt. 

Cecilia Josefson säger att 
det är samma sak med en 
människa, att man försik
tigt måste höra människan 
för att förstå och fånga upp 
det som redan finns. 

- Jag ska bara lyssna in 
vem det är istället för att vrä
ka på med hundra frågor, sä
ger hon. 
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De beskriver installatio
nen som en inre rörelse. 
Och de vill att man ska kom
ma och uppleva förutsätt
ningslöst och utan förutfat
tade meningar. 

-Jag är rädd för att utmär
ka någonting så att man dras 
in till en annan förståelse, sä
ger Alannah Ro bins och fort
sätter: 

- Och undra, det är myck
et om att undra, man vill att 
folk undrar. 

- Man vill att folk undrar, 
precis. Det är bra början på 
någonting också, att undra 
någonting. Som leder fram 
till någonting, håller Cecilia 
Josefson med. 

Installationen finns på 
stadshuset i Kiruna den 19 
februari till den 5 mars. 

Anna Broberg 


