Sinnbilde

Fire personer skriver om et bilde de ikke får ut av tankene
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I have always found the question, ‘Who do you think you are? (used rhetorically, as an accusation) to
be an odd one. The implication is that one should know oneself, or know one’s place, as if it was ever a
question of knowing, and not just imagining. Nowhere can the gulf between one’s own self image and
external appearances be revealed with such brutality as in the self portrait: there is no better stage for
one’s self delusions. Lee Godie had more reason than most to seek the succour of self-delusion. She
lived out the majority of her later years homeless on the blustery streets of downtown Chicago. A selftaught artist, she drew and sketched, hawking her wares to passing business people and leaving the
proceeds in the care a nearby department store.
Her self portraits, many enlivened with paint or pen, some coquettishly flirtatious, others
autographed like the calling cards of a budding starlet, were taken in a photobooth in a bus station in
Chicago, which was also the location of the locker that housed most of her worldly possessions. I look
at Lee Godie in these images and I think of Vivian Leigh’s Blanche du Bois in her worn-out Mardi
Gras outfit – in that scene in A Streetcar Named Desire where she is so wide-eyed and fearful and
Marlon Brando’s Stanley so devastatingly handsome – wrapping herself in her airs and her rhinestone
tiaras to buttress a fragile sense of self. But I don’t pity Godie. She looks mischievous; she looks happy.
She wouldn’t let any Stanley try to tell her that she wasn’t a queen.
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Jeg har vært helt besatt av dette fotografiet siden jeg så det for første gang for et års tid siden. Det
velkomponerte bildet som viser en veltet motorsykkel og en gul tekstil plassert i foajeen til en
kontorbygning jeg er veldig glad for at jeg ikke jobber i, er omslaget til Jam Citys debutalbum Classical
Curves fra i fjor. Både coveret og musikken som skiva inneholder er merkelig sammenfallende med den
smått teknofile materialfetisjismen det har vært mye av i yngre skandinavisk samtidskunst i det siste.
Treffende nok henviser den 24 år gamle klubbmusikkprodusenten Jack Latham (alias Jam City)
nettopp til materialer og taktile kvaliteter når han snakker om musikken sin; en dyster og eksperimentell
variant av UK Bass som angivelig ”handler om” sotede bilvinduer, trenchcoats og overflater av marmor
og glass. Det musikalske uttrykket som Latham har skrudd seg frem til er akkurat like ugjennomtrengelig,
sleipt og avvisende som fotografiet på omslaget. Hovedsakelig består lydbildet av en dunkende
trommemaskin på autopilot, krydret med et og annet synthriff, samples av bjeffende hunder og
vindusruter som knuses, den høyfrekvente pipelyden av gummisåler mot parkett og litt slapbass
innimellom slagene (som det er veldig mange av).
Til tross for at summen av dette utgjør en abstrahert form for klubbmusikk (men kanskje enklere
kan beskrives med George Maciunas’ betegnelse Very New Music), er jeg usikker på om den er særlig
brukervennlig som sådan. For meg vekker derimot både coveret og skiva en respons som ligner
opplevelsen jeg får i møte med verkene til Tony Smith eller John McCracken; den mildt fremmedgjørende
følelsen av å stå og klø seg i hodet foran en hermetisk og stum gjenstand man føler seg uforklarlig
tiltrukket av.
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