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Galleri Sprinkler har glädjen att visa verk av två konstnärer som bägge arbetar med språket och texten som 
konstnärliga uttrycksmedel. Men med helt olika uttryck. För Oscar Guermouche är texten själva råmaterialet 
som vore texter en slags readymades och som ges ny mening genom små förskjutningar inom “textvärldens” 
eget formspråk. I Kumiko, Johnnie Walker & The Cute som också inviger galleriets nya videorum, är Magnus Bär-
tås mån om att bilden bär texten. Vi närmar oss långsamt en gigantisk miljonstad genom några personers rela-
tion till Tokyo. Även här ställs vi som betraktare inför ett tvivel.  I Magnus fall genom att berättarrösten hela tiden 
byter person. 

Kumiko, Johnnie Walker & The Cute
I Magnus Bärtås videoverk vävs två historier samman: den ena handlar om Johnnie Walker, en judisk-
japansk,man i Tokyo, som har svårt att accepteras som fullvärdig medborgare. Med sin jättelika ir-
ländska varghund iscensätter han provokationer på Tokyos gator, när han inte arrangerar högläsningar 
i sitt hem av en Haruki Murakami-roman där han själv förekommer som en karaktär. 

I Tokyo söker konstnären också efter Kumiko Muraoka, huvudpersonen i en dokumentärfilm från 
1964 av den legendariske filmaren Chris Marker (Mysteriet Koumiko). Chris Marker reste till Tokyo för 
att filma olympiaden men ägnade bara förstrött intresse åt aktiviteterna på stadion. Istället vände han 
kameran mot publiken och fann Kumiko Muraoka, då i 25-årsåldern. Tillsammans gav de sig ut på en 
vandring genom staden och samtalade om politik, skönhet och förhållandet till katter och hundar.

 

Konstnären finner slutligen Kumiko Muraoka, inte i Tokyo utan i en lägenhet strax intill Montmartres kyr-
kogård i Paris. Han har med mig en av de frågor Marker ställde 43 år tidigare, en fråga på vilken Kumiko 
gav ett mycket svårsmält svar. Men Kumiko vill inte längre bli filmad och har djupt ångrat sitt svar på 
denna fråga. Hon beslutar sig att skriva och läsa in en ny text för Magnus Bärtås film.

Magnus Bärtås är professor på Konstfack i Stockholm. Hans verk rör sig främst kring historieberättande, 
biografier och marginell arkitektur. Kumiko, Johnnie Walker & The Cute har bland annat visats i Yokoha-
ma, Tokyo, Belgrad och Göteborg och kommer – förutom på Galleri Sprinkler – visas bland annat i Toron-
to och Paris. Magnus Bärtås är även aktuell i utställningar på Sendai Modern Museum of Art, Shanghai, 
The Power Plant, Toronto och Museum on the Seam i Jerusalem.

Om du hela livet fick läsa hurudan du är

”Tänk Elin, om du hela livet fick läsa hurudan jag  är. Och ingen vet hurudan jag är.”
Helene Schjerfbeck

Du blir vad läser. Med den övertygelsen har kyrkan Christian Science skapat över 2000 offentliga läsrum värl-
den över med litteratur som ska guida läsaren till den rätta tron. I USA görs försök att stoppa en barnbok om två 
manliga pingviner som bildar familj och i Danmark utformar man en nationalkonservativ kulturkanon. Tron på, 



eller fruktan för, att böcker har en svåröverträfflig förmåga att såväl porträttera som forma oss verkar osviklig. 
Med ambitionen att påverka människor i en önskad riktning, har mananden eller påbud att läsa vissa böcker, 
och förbud att läsa andra, varit en historisk återkommande strategi. I en kultur har noggrant utvalda böcker 
samlats till en kanon, ett rättesnöre. I en annan har lika noggrant utvalda böcker bränts på bål. Allt från funda-
mentalistiska trossamfund och populistiska politiker till ambitiösa författare och välmenande bibliotekarier har 
gjort anspråk på att peka ut berättelser som är sanna och korrekta, och som samhällets medborgare bör ta del 
av. Men i vilken utsträckning  är den enskilde individen resultatet av det den har läst och, vidare, i vilken ut-
sträckning  kan man läsa sig  till vem man är? Kan jag säga dig  vem du är, om du säger mig vad du läser? Skrivs 
din historia utifrån vad som ryms i din Billy-bokhylla? 

Utställningen Om du hela livet fick läsa hurudan du är omfattar såväl hans första verk, Och ingen vet hurudan 
jag är från 2002, som ett av hans senast producerade, Signum från 2008. Båda verken baseras på  föreställningar 
om identitetsskapande faktorer. Med utgångspunkt i former som kanon, självporträtt och biografier, resonerar de 
kring  förhållandet mellan text och verklighet samt hur språket kan skildra och påverka enskilda individer.

Oscar Guermouche konstnär, född 1977. Bosatt på Öland, studerar magisterprogrammet på Institutionen för 
konst på Konstfack i Stockholm. I sitt arbete undersöker, övertar och iscensätter han olika identiteters språkfor-
mer och uttryckssätt. Alla hans verk är mer eller mindre textbaserade, samtidigt som de omfattar ett flertal olika 
medier och tekniker såsom tatueringar, video, fotografi, trycksaker, objekt och målningar.

_

Galleri Sprinkler 21 juni - 10 augusti 2008
Vernissage lördag, Midsommardagen, 21 juni kl 14
Pressvisning torsdag 19 juni kl 11, konstnärerna finns på plats
Utställningen är öppen varje dag 12-18, Magnus Bärtås film visas varje dag kl 16 eller enligt överenskommelse. 
Galleri Sprinkler ligger i Näsby, på södra Öland.

Galleri Sprinkler är ett nytt rum för samtidskonst med ambitionen att visa konst med en stark relation till den 
plats rummet ligger på. Det vill säga i Näsby, i en speciell glesbygd, i ett extremt landskap, i turistlandet Öland. 
Galleri Sprinkler, som är inrymt i en f.d. svinstia i samma lada som Näsby Café, erbjuder fina förutsättningar att i 
lugn och ro ta in konsten, landskapet och hela situationen. Galleri Sprinkler vill vara en möjlighet till dialog om 
det konsten handlar om; att på ett precist sätt förstå något om oss själva och den värld vi lever i. Både för oss 
som bor här och för besökare.

Mer information och pressbilder finns att hämta på:
www.nasbycafe.com
eller kontakta Bengt Olof Johansson, curator för Galleri Sprinkler, på tel 070 771 30 81 eller
bojson@bojson.se


