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Historiska
drömspel

I drömlika skuggspel, skulptur och VR-teknik
skildrar konstnären Lap-See Lam skiftande
historiska relationer mellan Sverige och Kina.
TEXT KAROLINA MODIG FOTO ANDERS LINDÉN

D

et snurrar kring LapSee Lam. Förra året vann
hon Dagens Nyheters
kulturpris och nominerades till internationella
Future Generation Art Prize, utvald
bland över 11 000 konstnärer. Året
innan utsågs hon till en av Europas 30
mest lovande unga konst- och kulturpersoner av Forbes. Det snurrar inte
på Bonniers Konsthall, men vindlande
berättelser i utställningen Dreamers’
Quay, Dreamers’ Key tar besökarna
med på drömlika, historiska resor
mellan Kina och Sverige. De inledande
verken börjar i ett utforskande av
kinakrogarnas etablering i Sverige på
1970-talet, och det faktum att många av
dem i dag är på väg att stängas ned.
– 2014 beslöt mina föräldrar att
sälja sin restaurang Bamboo Garden,
som min mormor startade 1978. Jag
kände ett behov av att dokumentera
och bevara den, och fick någon sorts
naiv idé om att en 3d-skanning skulle
vara den ultimata metoden.
När Lam arbetade med materialet i
datorn insåg hon att det inte alls motsvarade hennes förväntningar. De hyperrealistiska miljöer hon såg framför
sig var fulla av brister, ofullständiga.
– Men snart började jag förstå att
materialet i sig självt pratade om allt
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det som jag var på väg att förstå och
undersöka: minnesbilder av en kultur,
och hur man förlorar något med varje
generation som försvinner – precis
som information går förlorad i varje
överföring av digitala filer.
I utställningen får man bland annat
följa tonåringen A’Yan igenom en tidsportal – en berättelse som känns igen
från Lams sommarprat 2021. Resan
illustreras genom skuggspel, där siluetterna bland annat visar den välkända
kinarestaurangen, men också belyser
1700-talets tidiga relationer mellan
Kanton och Sverige.
Hur har du närmat dig de här
tidiga historiska relationerna?
– Det började med att jag 3d-skannade det kinesiska skeppet Drakbåten,
som har legat förtöjd som en restaurangbåt i Göteborg. Genom skeppet
fick jag insyn i Göteborgs historia som
hamnstad, relationen med Ostindiska
kompaniet och den tidigaste kontakten med Kina. Blicken på Kina har
skiftat genom seklerna, vilket har
väldigt mycket att göra med klass. Vid
den första kontakten med Kina slott
stod den kinesiska kulturen för någon
sorts idealbild, en idé om det lyckliga
folket. Det har varit intressant att titta
på hur det har förändrats, bland annat
genom ekonomiska relationer. •
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”Snart förstod jag
att materialet i sig
självt pratade om
allt det som jag var
på väg att förstå och
undersöka.”
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