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Så vitt vi kunde se av Marja-leena Sillanpää, är en del av ett växande arkiv i 

förändring som avstannat, på Galleri Box i ett fruset ögonblick.

Utställningen kan ses som en presentation av ett redovisande lager av gamla 

lakan och övermålade boksidor med dolda budskap och minnen. Endast korta 

meningar går fortfarande att läsa och samtliga börjar på “och” som länkar sidor-

na till en evighetslång mening. Med evighet menas oftast en oändlig tidsrymd, 

kanske en oändlig existens där vi aldrig upphör och döden, så som vi i regel har 

för vana att se den, uteblir.

Begreppet arkiv (samling av dokument) särskiljs i första hand från museer (sam-

ling av föremål) och bibliotek (samling av tryckta böcker).

Verksamhet rörande arkiv kallas arkivväsen som avgör vilka handlingar som ska 

sparas, eller i vilken utsträckning, det vill säga hur samlingen ska ordnas under 

en viss tid.

Så Vitt Vi Kunde Se
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Den solkiga färgen som långsamt, år från år, förvandlas till ett nattståndet vitt.

Med damm, på glömda platser, som nu, i stillastående luft.

Så här ser den ut, lika lugn som tung, på sina ställen eländig.

Bekännelsen till tiden i ett ögonblick som inte tål dagens ljus.

Det enklaste är att sova sig från den ena vilan till en annan.

Det går fortare och saktare, vilket beror på i vilken tidpunkt vi befinner oss.

Vid några tillfällen tar dom sig ut ur rummet.

(alltså finns dom, dom andra som oftast är med oss)
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”och kontakt och grävskopa och hummade och impulsivt kynne och en kasse med 

spannmål och bakdörren och rummets förhållande och djupa andetag och jag och 

svepte filten och vinden och vinkar hej då och vaknade strax efter och dröjer kvar och 

slarviga och ser och genom väggen och du och kontakt och kontakt och i det ögon-

blicket och från alla håll och nästan och kommande år och koncentrerade och över-

flöd och stigen och rev brevet i bitar och med en och tänderna och lägger armen om 

och såg elden dö och småkryp och vi och så vidare och mörkt var det och isarna och 

rummet vilar och sänkte rösten och tyngd och den sista och nu och genom ett gytter 

och solen stod högt och så och ser skillnad och varmt vatten och suckar och ett stort 

träd och en kritisk och en etikett och fläktade liv i motorn och tittade ut genom fön-

stret och lyfte befriande och två glas i handen och solkiga och utan färg och om den 

tunga sorgen och tvättade händerna och under marken och såg på maskineriet och såg 

efter gästerna och intensiteten och annat och försökte spola och kakorna och upprepn-

ing och tröst och ett böljande fält av ingenting och knacka på dörren och arbetade 

hårt och lätta och visas i ljus och stilla oro och det vita och det vita och det saknas tre 

och deras handskar och de ständiga och in och grop och klockslag och tack och sitta 

tysta och lämnade rummet…”
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Verkslista

Så Vitt Vi Kunde Se

1 Målade boksidor på väggar
 2013-2016

2 Ställningar med lakan
 2008-2016

3 CD (ljudet i rummet)
 2013

4 Bok, 777 sidor
 2015

5 Fil på fönster 
 2016

6 Målade boksidor under glas 
 2016 
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Galleri Box
Kastellgatan 10
411 22 Göteborg

tisdag–torsdag 13–17 
lördag–söndag 12–16
Fri entré

www.galleribox.se
info@galleribox.se
+46 (0)31 13 20 37

Galleri Box stöds av 
Göteborgs Stad och 
Kulturrådet.


