Re-Place - Spår i Karl Bondes Skog
Installationen består av tre stora fotografier, printade på glas. Glasen lamineras och
är 2x3m.
Glasskivorna fästes med beslag av rostfritt stål och monteras på stativ som gjuts
fast i mark. Mellan marken och glasets
nedre kant är det 20 cm.

När jag kom till platsen hittade jag spår av människor men även spår av en
gammal fruktträdgård. Det lilla skogspartiet mellan Hässelby Gård och Hässelby Villastad är ett avskilt stråk iklätt ljust grönt, rostbrunt, skirt vitt eller dovt
grått.
Spåren och skärvor av liv väcker tankar. Verklighet. Förfluten och undangömd.
Det oönskade kommer att byggas bort. Jag vill representera verkligheten i
verkligheten med hjälp av fotografi. Lyfta fram. Spår, bevis av något som funnits
men förskjutits. Att lyfta ut verkligheten och stoppa tillbaka den. Arbeta med
förflyttning och förskjutning. Reflektion och genomskinlighet.
John Berger skriver i Den brukbara fotografin, att fotografi är ett naturligt sätt
att referera till den synliga verkligheten. Att ersätta världen som omedelbar vittnesbörd, en inkörsport till det verkliga.

Kameran är min ideala metod och ett redskap att erövra medvetandet. Med
kamerans hjälp blir verkligheten delvis hanterlig men den ger också varje ögonblick en karaktär av ett mysterium.
Till skillnad från andra bilder är ett fotografi inte en återgivning, en imitation eller
en tolkning av sitt föremål, utan ett faktiskt spår av det. Inget annat tillhör sitt
motiv på samma sätt som fotografi. Arbetet pendlar mellan ritual och reflex, att
vrida och vända på detaljer, detaljer som har stor betydelse för helheten.
På platsen finns dolda frågor om utanförskap, rester och förruttnelse som jag
vill synliggöra. De platsspecifika fotografierna blir viktiga, de ger platsen en
identitet och en lokal särprägel.
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Jag vill precisera frånvaro genom närvaro. Ett område i Karl Bondes Skog
väckte min nyfikenhet.

Annika Thörn Legzdins

