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Pric rar inspirera e av ett utrotat o r 
) 

Konstrecension Prickig konst ligger i tiden, men visst ar det intressant att se hur totalt 
annorlunda Hanna Haaslahtis prickar ar jamfort med Yayoi Kusamas dito. 
Konst 
• Hanna Haaslahti 
GaUeri Heino, Nylandsgatan 16-20. 
Till den 29.1. 

. 
• Det iir nAgot barnsµgt fortrol· 
lande med interaktiva och tekno
logiska konstverk. Som allra bast 
fAr man en glimt av den rorlorade 
spralliga cntusiasm som ir rescrve
rad for bam, den dar djupt gliidjan- . 
de kiinslan av forvarung och forund
ran. Den sehweiziska Jean Tinguc
lys (1925-1991) utstiillningpAi\mos 
Andersons konstmuseum for tvA Ar 
sedan var en guldgruva av magiska, 
skruttiga, ljudliga, skinande maski· 
ner vars enda uppgift var att vara 
konst. I den digitala eran ser dock 
de interaktiva konst\/erken annor· 
lunda ut - sensorer har ersatt de 
knappar Tinguely placerade ut ror 
betraktaren att tcycka pA. Med sin 
11&111a niin•.'Jroa.r 1>etTJi.vt.erenenilcJ 
av konstvcrkct. 

Sa iir fallet nlir man stiger in ge
nom d6rren till Galle~Hcino. Att 
gA in genom ytterdorren iir att sti· 
ga rakt In i ett konstverk, niinna· 
re bestiimt Hanna Haaslahtls Ha· 
birus fn\n 2014. En projektor reage
raroch prickar oorjar dansa over de 
niirvarande. Monstret overfors f ran 
~n person till en annan, och resulta· 
tet blir ett slags·koreografi som be· 
traktarna utfor nlir de iakttarvar
andra och projektionen.· 

Haaslahti.s inspiration kommer 
frAn kroppsdekorationer utforda 
av Eldslandets ursprungsbefolk
nlng Sclk'nam, som kan observe
ras pA foto i galleriets kontorslo
kal. Det lir hlir det blir lite snArigt. 
G~lleristen Rauli Heino beskriver 
i utstiillningstexten Selk'nam som 
"forntida". Selk'nam iir dock lnte 
ett m.ytologiskt folk forsvunnet se
dan Hinge; utan en befolkning som 
var hogst lcvande fram till den an
dra hlil!ten av 1800-talet, dA koloni
allster utrorde ett folkmord. Sam
tidigt visade tyska earl Hagen
beck upp kidnappade medlemmar 
av Selk'nambefolkningen pA zoon 
runtom i Europa. Det finns inga 
ord ... men de svartvita antropolo
giska fotografiema i kontoret, date
rade 1932 och uppvisade utan upp
hovsinformation, f61jer med Habi· 
tus pA kopet. Helheten lir prissatt 
till 13 000 euro. 

Oct iir skenheligt och ointelligcnt 
att fordoma all slags appropriering, 
vilket det for tillfallet finns en ten
dens at~ gora. Det finns inget inne
boende fel eller oetiskt med Habi
tus, men kontexten som den pre
senteras i hiir ar snudd pA sunkig. 
PA Haaslahtis egen he.msida finns 
inga spAr avdettasammanhang: dar 
hiinvisas det till gestaltpsykologin. 
lntcycket iir ett belt annat. 

lnte lika lmponerande 
Den resterande de I en av utstiillning
en lider en aning av att paradver· 
ket ar det forsta betraktaren mo
ter. Videoverket Dirty fortsiitter 

.. En projektor 
~ re;agerar och 
prickar b6rjar dansa· 
over de narvarande. 
Monstret 6verf6rs 
fran en person till 
en annan, och re
sultatet blir ett slags 
koreografi som be
traktarna utf or nar 
de iakttar varandra 
och projektionen. 
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snyggt med samma visuella materi
al som Habitus utnyttjar, detvill sli
ga prickar. Hiir bildar de sparsamt 
utplacerade prickama Cigonblickli
gen bilder av miinniskor !IA hjirnan 
laser av grupperingarna och deras 
rorelser. I avsakriaden av detaljer 
ar det maktspel som utspelas av de 
animerade prickmanniskorna helt 
oppet for tolkning. Ar det en sexu
ell lek, dominans som utfo~ i sam· 
tycke? Eller iir det pA all var? Detar 
faseinerande bur nara till hands 
det Jigger for en mlinniskobjiima 
att tolka svarta animerade fiackar 
pA vit bakgrund som manniskor i 
rorelse. Det lir ocksA intressant bur 
Haaslahti av prickar kan skapa nA
got som ar sA totalt annorlunda iin 
Yayol Kusamas prickiga konst som 
kan beskAdas pA Ham. 

Som sist i utstiillningsutcymmet 
visas nya ZOmbie Walk, en projice· 
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ring av lakoniska fotografier som 
vlicks till !iv av smA halvgenomskin
liga speglar som fAngar upp projek
tionen och kastar runt den liings 
med den vita galleriviiggen. Speg
lama iir smA och anonyma, knappt 
miirkbara vid f6rsta anblick, men 
stjiil sedan belt uppmlirksamheten. 
I.jus och speglai:: det ar sA enkelt, 
men sA effektivt. Haaslahti ror sig 

. inte in om samma genre av intcrak· 
tiv konst som Tinguely, och efter
strlivar heller inte pA samma chose
fria siitt sprittande aha-upplevelser 
och overraskningar. Trots det upp
kommer fortjusta kiinslor av Habi· 
tus' interaktivitet och Zombie Walks 
spegellek. SmA glimtar lekfullhet i 
allvaret. 
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1' PARADVERKET. Att stiga in 
genQm ytterdiirren ~ Galleri 
Heino ar att stiga rakt in i ett 
konstverl<, nannare best.amt 
Hanna Haaslahtis Habitus 
frin 2014. FOTO: PRESSBILO 
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