Nedlagd kassettfabrik
uppstår som konst
Lyssna

KONST Pappans kassettfabrik i Burkina Faso få r nytt liv –
bredvid gamla fö rkastade mö nsterkort frå n svensk
industri. På Fä rgfabriken i Stockholm stä ller Theresa
Traore Dahlberg frå gor om produktionsordning och
arbetets vä rde i en global vä rld.
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Ljuset silar genom en slags vä v av gamla mö nsterkort i koppar. Snart ska de
virkas samman med trå dar av bomull, tvinnade av ett kvinnokollektiv i
Burkina Faso. I verket "Copper and cotton" har materialen en tydlig historisk
laddning. De fö r tankarna till industri, hantverk, postkolonialism, slaveri,
kvinnoarbete: ä mnen som alla ä r centrala i Theresa Traore Dahlbergs
konstnä rskap.
Nyligen belö nades hon med Beckers konstnä rsstipendium och en utstä llning
på Fä rgfabriken i Stockholm. Hon visste genast vad hon ville anvä nda de 700
kvadratmetrarna till.
Jag har lä nge velat gö ra en utstä llning om min pappas nedlagda kassettfabrik.
Och så har jag lä nge arbetat med material frå n en industri i Sverige. Jag ville att
de skulle fö ras samman – hä r i Fä rgfabriken som i sin tur också har en
industriell historia, sä ger hon.

BILD: Henrik Montgomery/TT | "De som har jobbat i industrier har blivit vä ldigt stolta ö ver att se så dant man jobbar
med varje dag i en annan kontext", sä ger konstnä ren Theresa Traore Dahlberg, som fö r samman koppar och bomull,
skiftande material med olika konnotationer.

FABRIKEN ETT SYSKON
I Silmer som "Ouaga girls" och "Ambassadö rens fru" har Theresa Traore
Dahlberg skildrat vanliga mä nniskors vardag i Burkina Faso. Nä r det nu
handlar om arbetets vä rde ä r ingå ngen personlig. Hon utgå r frå n pappans
livsverk: Han var musiker och startade ett produktionsbolag som lade grunden
till den burkinska musikindustrin.
Det fanns inga mö jligheter att spela in skivor dä r. Han ville fö rä ndra
produktionsordningen och gö ra det mö jligt fö r mä nniskor att deSiniera och
producera sin egen musik och kultur på olika språ k utan att behö va
godkä nnande frå n rikare lä nder, berä ttar hon och lä gger till att det fö rutom
franskan Sinns 60 olika språ k i Burkina Faso.
Pappan utbildade producenter och ljudtekniker och ö ppnade en audivisuell
studio. Dessutom startade han en kassettfabrik i Ouagadougou. Den
blomstrade en period men blev i slutet av 1990-talet utkonkurrerad av cdskivor, digitalisering och billigare piratkopior. Theresa Traore Dahlberg kunde
inte slä ppa tanken på det kulturarv som var på vä g att fö rsvinna. Men hon ä r
kluven infö r fabriken: Som liten upptog den hennes fars hela liv, lika

nä rvarande som "ett krä vande syskon". Bara att frakta maskinerna till
Ouagadougou var ett enormt projekt.

BILD: Henrik Montgomery/TT | "Tre industrier mö ts och det stä ller frå gor om fö rä ndring och skiften", sä ger Theresa
Traore Dahlberg som hä r stå r bredvid de ratade mö nsterkorten i sin konst.

Det var en period då jag gä rna hade velat ha mer av pappas nä rvaro. Så jag ä r
stolt men har en speciell relation till fabriken eftersom jag vet hur mycket
stress den orsakade bå de fö r honom och familjen.

OLIKA DISKUSSIONER

BILD: Henrik Montgomery/TT | "Jag ä r uppvuxen på OY land dä r det stä ngs ner industrier och dä r kopparfabrikerna gå r
igenom stora fö rä ndringar. Det ä r existentiellt och konkret på samma gå ng", sä ger konstnä ren Theresa Traore
Dahlberg, som fö r samman element frå n tre olika industrier i sin nya utstä llning.

Fö rst ville Theresa Traore Dahlberg hä mta de gamla maskinerna till Sverige.
Plö tsligt stod hon infö r samma logistiska problem som sin far och bytte spå r.
Utstä llningen visas nu i stä llet på två platser samtidigt: i Stockholm och på
Musé e National du Burkina Faso i Ouagadougou, dä r kassettmaskinerna har
installerats. Dä r ska svenska musiker få sina album duplicerade på
kassettband, ett "maskinellt performance" som projiceras in i Fä rgfabriken.
På pressdagen i Burkina Faso blev det jä tteintressanta diskussioner kring
arkivering, kulturhistoria, och vart den burkinska och internationella
musikindustrin ä r på vä g, sä ger Theresa Traore Dahlberg, som fascineras ö ver
hur snabbt nå got så hö gt vä rderat kan fö rpassas till glö mskans dammiga rum.

BILD: Henrik Montgomery/TT | Konstnä ren Theresa Traore Dahlberg stä ller ut på Fä rgfabriken i Stockholm.

Arbetets vä rde och arbetarnas sjä lvbild accentueras i hennes verk, dä r klarblå
kretskort också ingå r. I spä nningen mellan hantverk och industri utforskar hon
också fö rä ndring och fö rgä nglighet. Fö r henne fungerar konst just så :
Det ä r det rum dä r jag få r utforska, experimentera och reSlektera kring
skiftande fö reteelser.

FAKTA
Fakta: Theresa Traore Dahlberg

Fö dd: I Vä rnamo, 1983. Uppvuxen på OY land och i Ouagadougou.
Familj: "Stor. Har två bonusbarn och en 3-å ring, samt tre brö der och
vä nfamiljer."
Aktuell: Med en utstä llning på Fä rgfabriken i Stockholm, frå n den 2 februari. I
vå r ska hon stä lla ut konst i bland annat glas i Hö ganä s. Dessutom blir det
Silmvisning på Bonniers Konsthall. Hon Guldbaggenominerades också fö r
"Ambassadö rens fru", i kategorin bä sta kortSilm.
Bakgrund: Theresa Traore Dahlberg tilldelades Beckers konstnä rsstipendium
på 200 000 kronor fö r 2019. Hon har stä llt ut i bland annat AndrehnSchipshenko (2018), Zeller van Almsick, Wien, OY sterrike (2018) och Uppsala
konstmuseum, Sverige (2018).
Hennes fö rsta Silm "Taxi sister" frå n 2011 handlade om en senegalesisk
kvinnlig taxichauffö rs vardag. Filmen "Ouaga girls" (2017) var hennes fö rsta
dokumentä ra lå ngSilm. Fö r Silmen "Ambassadö rens fru" (2018) Sick hon Tempo
Documentary Short Award och Silmen visades fö rra å ret på Toronto Film
Festival. Filmen turnerar nu till konsthallar i vä rlden.
Af r 2018 var Traore Dahlberg också med och startade konstnä rskollektivet
OUFF.
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