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Hardcore
handarbete
A NDER S E L A R SSON

Performance med stickande oro.

R

på avstånd,
när jag parkerar bilen och
går i riktning mot Lilith
Performance Studio i Malmö, finns
kvällens band närvarande. Långsamt svävande basfrekvenser läcker
ut på gatan och förvarnar om en hög
decibelnivå. När jag sedan föser
undan det svarta draperiet och stiger
in i rummet uppstår ett intagande
ögonblick där det visuella sammaneda n en bit

förs med musiken i en sällsynt massiv förening: samtidigt som kroppen
vandrar rakt in bland ljudvågorna,
och obönhörligen påverkas rent fysiskt av dem, möts blicken av stillhet.
I ett sjögrönt ljus står publiken
längs väggarna, på det sluttande
golvet sitter 40 kvinnor i räta rader
och stickar frenetiskt utan att lyfta
blicken från handarbetet. Långa,
smala och svarta garnkorvar krä-

av det guld som efterfrågas idag går till smycken, 11 procent används
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lar längs golvet under deras stolar.
Malmöbandet Pyramido lägger ut en
lika högljudd som långsam ljudfond,
deras sludge/doommetal toppas av
sångaren Ronnie Källbacks growlande, som han med ena handen bakom
ryggen pressar fram när han stegar
längs gångarna mellan stickerskorna – ibland gastar han bara några
centimeter från deras öron, men de
tar ingen notis.
Utan tystnad, ingen musik – och
inga ljud. Skillnaderna i luftens
täthet avgör vad och hur starkt vi hör
någonting. I den Londonbaserade
konstnären Oreet Asherys performance Passing through Metal hinner
Pyramido med att spela sex låtar under två timmar. Låtarna varvas med
tystnad, åtminstone i förhållande till
musikens benskallrande tryck.
När publikens fokus flyttas från
bandet till de ständigt stickande
kvinnorna träder en annan närvaro
fram: blodet som brusar i skallen,
fotsteg mot mattan – och så metallstickornas klickande läte när de slås
ihop mot varandra. Och eftersom
stickorna är uppmickade fylls rumsluften vid givna tidpunkter av ett
nervöst smattrande som intressant
nog är betydligt mer oroande än Pyramidos framvällande ljudbild; efter
ett tag innesluter den trots allt mottagaren i ett konsekvent tillstånd,
som en slags orubblig grundsten att
ty sig till när det blåser snålt.
När däremot metallstickorna
knattrar allt mer närgånget och insektslikt tycks åskådarna stirra mer
osäkert på varandra och stickerskor-

na. Fler verkar också lämna rummet
när musiken saknas.
Krocken mellan två väsensskilda
aktiviteter är själva basen i Oreet
Asherys verk. Hennes performance
understryker ett faktum som inte
alltid är uppenbart, men ofta blir det
om man ägnar det en tanke: ljudet är
mäktigare än bilden. Dess kroppsliga
kvaliteter har en direkt potential att
förflytta oss invärtes. Ashery ställer
på ett effektivt sätt denna kraft i kontrast till en kontemplativ bildvärld
och stickningens intima rörelser.
Den uttrycksmässiga variationen
under Lilith Performance Studios tioåriga verksamhet i Malmö är också
dess styrka – från en monolog inuti i
en verklig bil med bara två åhörare åt
gången, till en minutiöst uppbyggd
flerrumsscenografi med parallella
skeenden som blandar James Bond
och totalitära samhällssystem. Med
Passing through Metal når Lilith en
decibelmässig höjdpunkt och under
hösten firas tioårsjubileet med en
serie middagsperformance, som
kureras av artister som figurerat på
Lilith sedan starten.
Sitter av min tid / Väntar på något
/ Spegelbilden visar nederlag /
Dödens skugga alltid närvarande /
Ingen rädsla, inget slut i sikte
Pyramido: Tiden är kommen

Performance
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industriellt och 13 procent blir rena investeringsobjekt som exempelvis

