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Logistiska och infrastrukturella system, samt de produkter som tillverkas och
används i denna industri är materialen i Lisa Trogen Devguns konst. Den stor
skaliga installationen på Gislaveds konsthall består av fyra huvudelement, en hög
med sten, en serie identiska printar, en video Green Lawns Without Water, med
ljudspår av Jacob Broms Engblom, och en fragmenterad struktur, konstruerad
av Pluvial Cube Single Module.
Logistik är ett sällsynt ämne inom konsten men i dess historia finns ändå ex
empel. Som Hendrick Corneliz Vrooms målningar av det holländska ostindiska
kompaniets återvändande skepp 1 eller Aleksander Rodtjenkos fotografier från
bygget av Vitahavs–Östersjökanalen.2 Båda är närmast journalistiska i sin inrikt
ning, med bibehållen distans till sitt ämne. Lisa Trogen Devguns verk kommer
däremot nära, omslutande våra kroppar i installationen, och varje dag under
våra fötter.
– Vilken färg har gräset?
I installationen rör vi oss som genom en trädgård av plast, formellt återhållna
partier avlöser det synbart vildvuxna. Vi tränger oss förbi former skapade för
att ge respit, plats och tid. En fördröjningsstruktur för våra kroppar och det
oundvikliga. Regnet faller, skurar piskar fönsterrutorna och forsar ur stuprören,
eller ett stilla duggande som ihärdigt tränger igenom lager av tyg, som att gå
igenom ett moln. Växtligheten sträcker på sig, andas.
Pluvial Cube är ett dagvattenmagasin, som tillverkas av Plastinject Water
systems AB, i Gislaveds grannby Anderstorp. De har generöst lånat ut dem till
utställningen. Dess syfte är att förvara ett överskott av regnvatten, den är avsedd
att anslutas till ett dräneringssystem och begravas under jord. På så sätt skapas
en reservoar för vatten som annars skulle översvämma byggnader, parkeringar
och vägar. Det är ett sätt att kontrollera vädrets effekter, eftersom vädret självt
står utom mänsklig kontroll.
På tal om vädret. Beräkningen av nederbörd; uppskattningen av de vatten
massor som en given struktur behöver kunna motstå dess avlednings- och
lagringskapacitet, görs sedan ett antal år med beräknandet av en ”klimatfaktor”.3
Klimatförändringen innebär en ökad frekvens av häftiga skyfall och dränerings
system måste anpassas för att kunna hantera extrema väderförhållanden.
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I Sverige mäts nederbörden vanligen i millimeter; om 1 mm regn faller på
en horisontell yta om 1 kvm motsvarar det 1 liter vatten.4 Om en millimeter regn
faller på taket till utställningslokalen motsvarar det ca 1 000 liter, i en genom
snittlig vecka under utställningsperioden ca 20 000 liter. 5
Duggregn eller skyfall, skillnaden är tid, om regnet faller jämnt fördelat
dag för dag och vecka för vecka, eller flera veckors regn på en eftermiddag.
Med klimatförändringen blir nederbörden mindre jämnt fördelad. Så, om allt
regn som förväntas på taket under utställningsperioden faller samtidigt skulle
ca 1 400 enheter, eller drygt dubbelt så många enheter av Pluvial Cube 6 som ingår
i installationen krävas för att fånga upp det, för att fördröja det.
Men regnet kanske inte kommer, molnen blåser förbi och dammet frigörs
och grönskan börjar blekna. Vädret står utom vår kontroll men inte utanför vårt
inflytande, människan ändrar vilkoren för sin exixtens. Att omforma naturen
i enlighet med våra behov; att framställa kläder av växter och djur för att skydda
oss från elementen; att av träd och berg bygga skydd; att ändra floders lopp eller
gräva kolet ur jorden för att ge oss kraft och så vidare, är måhända människans
natur. Vi har förändrat vår omgivning till en punkt där detta omformande inte
längre skyddar oss utan hotar själva vår existens. Till en punkt där vi måste måla
gräset grönt, en vattenbesparande åtgärd som beskrivs i det videoverk, av funnet
nyhetsmaterial, som är del av utställningen. Mänskligheten antar nya strategier
och bygger nya strukturer – omformar vi eller fördröjer en oundviklig framtid?
Ändå vandrar vi genom en trädgård och varje dag över gömda underjordiska
reservoarer. Pluvial Cube är en funktion som tagit form. Kuberna ansluts till
varandra och bildar enorma underjordiska enheter som tar emot regnvatten och
omfördelar det över tid. Stenarna vid utställningens entré fyller denna funktion
i naturen, här är de en biprodukt av anläggnings och byggnadsarbeten upp
grävda ur jorden liksom den olja av vilken plast tillverkas. – Regnet faller eller
faller inte, under gatan finns inte en strand utan en sjö, med eller utan vatten.
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Kuberna, Fördröjningsstrukturs fysiska material är själva i ett tillstånd av
fördröjning. De är lånade till konstnären under utställningsperioden och detta
är i sig en väsentlig del av Trogen Devguns konstnärliga praktik. Genom sam
arbeten och sponsring medverkar företag i branschen till skapandet av konst
verken, de är lika närvarande i installationen som de stycken plast som står
inför oss. Dessa föremål, som bildar en tillfällig struktur i konsthallen, är del
av installationen i lika hög grad som de är del av en intervention i den företags
ekonomiska struktur av produktion och distribution som ligger bakom dem.
De är på sätt och vis ready-mades, men inte permanent beseglade som konstverk,
till skillnad från Fontän av Marcel Duchamp eller Elsa von Freytag-Loringhoven,
kommer de att anslutas till rörledningarna.
Mellan produktion och distribution blir infrastruktur- och logistikindustrin,
genom ett av branschens företag, själva till material i konstverket. Genom sitt
samarbete deltar industrin aktivt i att avtäcka och undersöka sitt inres kärl och
cirkulation. Märkligt nog finns en illustration av detta i en anatomisk atlas från
1627. De humani corporis fabrica... 7 här visar Tab VI en stående mansfigur i ett
kustlandskap, han lyfter huden från sin mage som en t-shirt och kikar nyfiket in
på sina inälvor. Detta går bortom navelskåderi, analytikern och det analyserade;
problemet och lösningen, är den samma.
Så snart utställningen är över returneras kuberna och finner sin plats i
underjorden, för att osedda fyllas och tömmas på vatten. Systemet är en lika
viktig del av konstverket som dess fysiska beståndsdelar. Mellan produktion
och distribution, i transit och i lager uppstår konstverket, i en fördröjning.
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Versavoid
Nils Svensk

Infrastructural and logistical systems, and products that are manufactured
and used in that industry, are the materials of Lisa Trogen Devguns art. The
large-scale installation at Gislaveds konsthall consists of four main elements:
a pile of rocks, a series of identical prints, a video Green Lawns Without Water
with a score by Jacob Broms Engblom and, dominating the space, a fragmented
structure constructed out of Pluvial Cube Single Module. Logistics are a rare
subject in art, in its history Hendrick Corneliz Vroom’s paintings of the return
ing ships of the Dutch East India Company 1 or Aleksandr Rodchenko’s photo
graphs from the construction of the White-Sea—Baltic-Sea Canal 2 might be
examples but these endeavours verge on the journalistic in their scope, main
taining a distance to their subject. Lisa Trogen Devguns work is close to us,
surrounding our bodies in the installation and everyday under our feet.
— What colour is the grass?
In the installation we move as through a garden of plastic, formal restraint
juxtaposed with apparent wilderness, we squeeze past shapes created to give
respite, space and time. A Delay Structure for our bodies and the inevitable.
Rain falls, showers drumming on windowpanes and gushing through gutters,
or a quiet drizzle relentlessly seeping through layers of fabric like walking
through a cloud. Plants straighten up, breathe.
The Pluvial Cube is a day water storage cartridge that is manufactured by
Plastinject Watersystems AB, in the neighbouring town of Anderstorp, who
generously lent them to the exhibition. Its purpose is to contain excess rain
water, it is intended to be connected to a drainage system and buried under
ground, creating a reservoir of water that would otherwise flood the surfaces
of buildings, parking lots and roads. It is a means of controlling the effects of
the weather which itself is beyond human control.
Speaking of the weather. Calculating rainfall; estimating the masses of
water which a given structure needs to withstand, the capacity of its drainage
and storage, is since a few years back taking the “climate factor” into account. 3
The changing climate entails an increased frequency of heavy downpour, and
drainage systems have to be adapted to deal with extreme weather.
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In Sweden downpour is normally measured in millimetres; if 1 mm of rain falls
on 1 sqm of a horizontal surface that is the equivalent of 1 litre of water. 4 If one
millimetre of rain falls on the roof of the exhibition space that is equivalent of
ca. 1,000 litres, in an average week of the exhibition period ca. 20,000 litres. 5
Drizzle or a downpour, the difference is time, whether the rain falls evenly
distributed day by day and week by week, or many weeks worth in the space of
an afternoon. With the change in climate the rainfall is less even. So, if all the
rain expected to fall on the roof of the gallery during the exhibition were to fall
at once, more than twice the number that temporarily make up Trogen Devguns
installation, or some 1,400 units, of the Pluvial Cube 6 would be needed to
contain it, to delay it.
The rain might not come, the clouds drift past and the dust is set free and
the greenery begins to fade. The weather is beyond our control, but not beyond
our influence, human activity is reshaping the conditions of our existence.
Changing nature according to our needs, fashioning clothes out of plants and
animals to protect us from the elements, making buildings out of trees and
rock to give us shelter, changing the course of rivers or digging the coal out of
the ground to give us power and so on is perhaps human nature. We have done it
to the point where this reshaping is no longer protecting us but threatening our
very existence. To the point of painting the grass green, a water saving solution
described in the video piece, consisting of found news-material, that is part of
the exhibition. Humanity adopts new strategies, creates new structures — are we
reshaping or delaying the inevitable future?
Yet, we are wandering through a garden and every day over hidden under
ground reservoirs. The Pluvial Cube is a function that has taken form, the cubes
are connected to form enormous underground units receiving rain water, and
redistributing it over time. The rocks at the entrance to the exhibition preform
this function in nature, here they are a bi-product of construction works, dug
out of the ground like the oil that makes plastic. — The rain falls or does not fall,
under the pavement there is not a beach but a lake, with or without water.
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The cubes, the physical materials of Delay Structure are themselves in a state
of delay. They were lent to the artist for the duration of the show and this is at
the core of Trogen Devguns practice. Through collaborations and sponsorships,
companies in the field are involved in the creation of the art work, every bit as
present in the installations as the pieces of plastic that are in front of us. These
objects, that form a temporary structure in the gallery, are part of that instal
lation as much as they are part of an intervention into the corporate structure,
of production and distribution, behind them. They are ready-mades in a sense,
but not permanently confined to an existence as artwork, unlike Fountain by
Marcel Duchamp or Elsa von Freytag-Loringhoven, they will be connected to
the pipes.
Between production and distribution, the infrastructural and logistical
industry, through one of its companies, in and of itself becomes the material of
the art work. Through its collaboration the industry actively participates in
revealing and examining the circulation and vessels of its innards. Curiously
there is a an illustration of this relationship in an anatomical atlas from 1627.
In De humani corporis fabrica... 7 Tab VI shows a standing male figure in a
coastal landscape, lifting the skin of his abdomen like a t-shirt and peering with
apparent fascination down at his intestines. This goes beyond navel gazing, the
analytic and the analysed; the problem and solution, one and the same.
Once the exhibition has ended the cubes are returned and find their place
underground unseen to be filled and emptied of water. The system is as important
a part of the art work as the physical objects that construct it. Between production
and distribution, in transit and in storage, the art work appears in a delay.

1 The Return to Amsterdam of the Second Expedition to the East Indies, Hendrik Cornelisz Vroom, 1599.
In the Collection of the Rijksmuseum Amsterdam.
2 Aleksandr Rodchenko ca. 1933 published in USSR Under Construction.
3 Skyfallens ABC, Särtryck ur Stadsbyggnad nr 2, 2018.
4 SMHI
5 https://sv.climate-data.org/europa/sverige/joenkoepings-laen/gislaved-11236/
6 Pluvial Cube Single Module. Size: 50 cm × 50 cm × 55 cm. Units/m3: 0.1375 m3 7.27 per m3
7 Spiegel, Adriaan van de; and Casseri, Giulio Cesare. De humani corporis fabrica libri decem.
(Venice: Evangelista Deuchino, 1627). Table VI p. 69
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Del 1
Minus Miele

I det som en gång varit lera har vid någon tidpunkt
avtryck bildats, vid någon tidpunkt har regnet förflyttat
de övre jordlagren, en flod har tidigare runnit här, och
den har gröpt ur berget till en hålslev, kammat leran
till gångar: tarmar tunnlar tak, begravt små hjässor,
rundade huvuden, skålar – fortfarande kvarstår många
frågor, en exposé, att dyka nedåt, avgjutas i detta fin
korniga erosionsmaterial, för att söka skydd i de här
håligheterna, för att undkomma gryningen, blanda
aska och färg till Ett Första Tempel, ett innanmäte,
gömma oss där, gömma oss för regnet, samla oss där
och gräva ned våra skatter: övergivna smycken pil
huvuden brinnande stenar enfärgade hästar i elfenben
flerfärgade djur spräckliga kiselstenar solvagnar –
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som sedan utslätar, utjämnar, utsuddar, undanröjer, med
målet att förebygga eventuella störningar och att omtappa
vadhelst i ett annat kärl, alla oregelbundenheter i tid och
rum, vilket leder till ökad kontroll över arbetet och väder
leksrapporterna, hundra meter under marken, drunknade
urholkningar, vattenledningsvägar, vilka djupgräver,
djupplöjer nedåt och så mycket längre nedåt i terra firma,
för att skilja land från hav, sammanstörtar, således, slår in,
slår i spillror, ökar ständigt, ökar volymen hastigheten,
tills dess att ett litet rosenvatten, jag menar ett extrakt av
det vatten som förångats ur tusentals rosblad, sedermera
framställs oss, i dopskål efter dopskål, ett antal dokument,
sammanställda, och att det är vid just denna tidpunkt
som det modulära plattformssystemet med dess integre
rade anslutningsdiametrar introduceras som vara
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vad som står på agendan är att helt
enkelt utföra arbetet på bästa tänkbara
sätt, att helt enkelt transportera en
stock med hjälp av en traktor i stället
för utan hjälp, att alltså helt enkelt leva
behagligare med sitt egnahem och så
skjortblusen, hand i handske, och får
ni bryderier har ni endast era trånga
cirklar att skylla medan de som gå i
spetsen, med öppen blick, aldrig skall
försvagas,
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men denna fuktiga hinna av dagg som omsluter
irisens knoppar är inte något bestående utan ska
även den i sinom tid bli ja avrinnande avskvalande
bortvällande regnvatten smältvatten eller till
fälligt framträngande grundvatten vilket med
största trolighet ger stadigvarande arbete, i den
aldrig sinande lervällingen, då brytningen sker i
tre plan omkring tvåhundra fot över varandra
finns inte heller någon risk för ras och sedan
sprängningen företages vid slutet av vardera av de
båda arbetslagens åttatimmarspass undviks alltså
alla risker så långt det är möjligt, vilket anger såväl
början mitt och slut på denna tidsålder och dess
utbredning
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plommonträden du planterade har trots din
bortgång växt sig stora i trädgården, terrakotta
figurinerna i skuggan under dem, deras stammar
som begråter sin försiktighet, Belle de Louvain,
och som mot slutet av vintern är hem åt hundarna,
de mjölktänder vi gömde i en ask i jorden, det
linnetyg vi lindande in dem i, den klagan som
kommer över läpparna vissa stunder, i oförändrat
skick, innan solen gått upp, redan innan allt
detta hänt begravdes blommor och kryddor med
de döda, omslöt slammet oss, varje kväll, varje
natt, varje morgon låg den urblekta himlen så,
pressad mot fönstret, grå
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och att utöka antalet punkter, driva utöver, utöver sig
själv och allt annat, i det allt mer utforskade området,
vara i stånd att njuta, och det på ett ständigt mer om
fattande vis, för att inte förglömma de variationer som
det möjliggör, att de som spränger i berget ofta finner vad
de söker, de särskiljer exempelvis malm från gråberget,
med lätthet, och att det nu framstår som i-sig-självt-högre,
berättigat-för-sig: villebrådsreserverna kalhyggena betes
markerna uppodlingarna – att upprättas som en samhälls
varelse med bestämda behov, så att säga maskinkraft
aeroplanindustri timmerstockar karosser isvatten, alltså
kort och gott utforskningen av hela naturen som ett sätt att
upptäcka nya nyttiga egenskaper hos tingen. Vi ha t.ex.
tillverkat gummiringar, ehuru vi icke för tillfället ha för
avsikt att fabricera ringar i stor skala.
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det oavbrutna flödet ska försäkras, den konstanta cirkula
tionen ska bevakas, friktioner i flödeskedjorna ska undvikas,
alltså effektivitet och flux och bibehållen flux, även det som
belamrats av lera, små sfäriska mineralstrukturer, fattig
vårdsanstalter, skogsdungar, allt det som ingår i ett särskilt
sedimenteringsförlopp, järnvägar magasin frilager skepps
varv kolupplag, javisst alltså denna verksamhet som
ständigt övervakar sin egen övervakning, och runt äpplets
kärnor vecklar järnrika kalkrika ovanpå varandra liggande
lamineringar ut sig i fina koncentriska cirklar, liksom att
man med gravstickel utmejslat en bild, försiktigt, spottat i
skålen, lämnat kvar ett antal föremål – griffel, klinga,
resterna av ett rendjurs skulderblad – där återstår bilden av
negativa händer: isolerade, grupperade, dekorerade eller
linjerade, hur pigmentet då och då fastnade på händernas
kanter, små märken av märkandet
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ängsskära växer i sjok över fälten, det är tidig september,
och ett såll ska nedsänkas, en slusskammare, gömda
fördröjande tärningar, förvarade friska, förpassade till
det stora undre, en omfattande byggnad, monteras de
i väldiga anordningar, inkapslar och sluter, leder vidare,
faller, faller inte, faller varken på strand eller sjö,
finner sin plats under jord, med jorden där i munnen,
möjligtvis, ett Pantheon i plast, med partiell eller full
ständig tömning, lever där, leder, ger, det var med den
tillskurna tillstängda vegetationen som du kom, det var
med finaste kvalitet, en vägg av grönska, högre trumf,
en höjning, med råge, och till på köpet så blommar
flädern under himlens översyn och under dessa drömda
grenar vilar du dina kyssar mot min hals
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under den sista isbildningen, då en
stor mängd vatten inkapslats i isberg,
var havet etthundratio till etthundra
tjugo meter lägre än idag och den tätt
växande snårskogen beklädde stora
delar av landet likt en hermelins
bräm, då låg jordlager efter jordlager,
fodrat, instoppat, och sedan dess:
rationaliseringen, optimeringen av
flödet, effektiviseringen m.m.
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och i de första gravarna lades fjädrar träleksaker
hudar stenar, däri små etuier för de första liken,
överdragna med skinn är de tungor som kokats i
vin, medan man i München på trettiotalet genetiskt
rekonstruerade den redan på 1600-talet utdöda
uroxen, och att de idag vandrar över markerna i
Polen och Tyskland, även förgyllda mynt har där
hittats och i vissa fall har en hop barn setts springa
över slätterna, gömt sig, krupit, trängt, nästlat
sig in, små interpoleringar, små invecklingar,
inblandningar i de exklusiva pälsverk som rikligen
och i hemlighet ger skörd om hösten, nedlagda i
varandra, så att säga, investerade –
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cirkulationens omfång har inte slutat växa, utan det
växer oavlåtligen: ger sig iväg tidigt kommer tillbaka
sent, och i stenbrotten vilar man inte längre utan stenen
bryts oupphörligen, med hjälp av starka strålkastare,
som även självklart lyser upp de stora djurparkerna
och boulevarderna, vid vilka ingen längre sover, utan
där arbetet nu konstant mångdubblas och differentieras,
det nya livet, de nya utgrävningarna, från hela landet
och från alla väderstreck, i ökande takt, vilket gör att
alla tidigare stadier framstår som lokala avvikelser,
ljud av vildsvinsflockar över träskmarken, sammets
lena tyger, och så vidare, små trädgårdsknivar – alla
de ut flyktsmål som inringats på kartan: ett område
där den slutgiltiga avtäckelsen ska äga rum.
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Part 1
Minus Miele

In what once was clay, at some point in time, imprints
were made, at some point in time the rain shifted the
top soil, a river ran here before, and it has hollowed
out the bed rock into a skimmer, combed the mud into
paths: intestines tunnels thatching, buried little
domes, rounded heads, bowls — still many questions
remain, an exposé, to dive downward, be cast in this
fine fluvial discharge, seeking refuge in these hollows,
to escape dawn, mixing ashes and paint for A First
Temple, innards, hiding there, hiding from the rain,
gathering there and burying our treasures: aban
doned jewellery arrowheads burning rocks mono
chrome horses made of ivory multicoloured animals
speckled pieces of quartz sun chariots —
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which then smooths, evens, erases, clears, with the
objective of preventing possible disruptions and to decant
whatever into another vessel, all irregularities in time
and space, which lead to increased control of labour and
the weather forecasts, a hundred meters under ground,
drowning hollows aqueducts, which delve deep, plow
deep, down and so much further down into terra firma, to
separate land from sea, collapsing, thus, breaking down,
breaking to pieces, increasing steadily, increasing volume
velocity, until a little rose water, I mean an extract of the
water evaporated from thousands of petals, is eventually
presented to us, in fount after fount, a number of docu
ments, compiled, and that it is at exactly this point in
time that the modular platform system with its integrated
connection diameters is introduced as commodity
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what is on the agenda is to simply
undertake the work in the best way
imaginable, to simply transport a log
with the aid of a tractor instead of un
aided, to simply live more comfortably,
with ones homestead, and then the
blouse, hand in glove, and if you have
concerns you only have your own
narrow circles to blame while those in
the vanguard, eyes open, never will be
weakened,
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but this moist membrane of dew encasing the
buds of the iris is not something perennial — it
too, in time, will become running off pouring off
welling away rain water melt water or occasionally
permeating ground water which most likely
will create continuous work, in the never ebbing
slurry, nor is there any risk of cave-ins as the
mining is done on three levels about two-hundred
feet above each other and since the blasting is
undertaken at the end of each of the two crews
eight-hour shifts all risks are avoided as far as is
possible, which dictates the beginning, middle
and end of this era and its extent
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the plum trees you planted have, in spite of your
passing grown big in the garden, the terracotta
figurines in their shade, their stems weeping over
their own caution, Belle de Louvain, and which
towards the end of winter make homes for the
dogs, the baby teeth we hid in a box in the ground,
the linen in which we wrapped them, the lament
that escapes our lips at certain times, in an un
altered state, before sunrise, already before all
this happened f lowers and spices were buried
with the dead, the silt encased us, each evening,
each night, each morning the bleached skies lay,
pressed against the window, grey
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and to increase the number of points, driving further,
further than itself and everything else, in the area that
is evermore explored, being capable of pleasure, and
that in a steadily more expansive way, to not forget the
variations that it makes possible, that those who blast
in the mountain often find what they seek, for example
they separate the ore from the gangue, with ease, higher
in itself, legitimate for itself: the reserves of prey the
clear-cuts the pastures the cultivations — to be estab
lished as a social being with a determined set of needs,
for example machine power aeroplane industry lumber
chassis ice water, plainly the exploration of nature as
a whole to discover new useful qualities in things.
We have e.g. manufactured rubber rings, whereas we do
not currently intend to produce rings at a large scale.
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the uninterrupted f low will be secured, the constant
circulation will be monitored, frictions in the supply
chain will be avoided, thus efficiency and flux and main
tained flux, even that which is cluttered with clay, small
spherical mineral structures, poorhouses, groves, all that
is part of a particular fluvial process, railroads warehouses
free-ports coal storages — yes, this business that is always
surveilling its own surveillance, and around the seeds of
the apple iron-rich calcium-rich stacked laminations
unfold in fine concentric circles, as if one had engraved
an image, carefully, spat in the bowl, left a number of
objects — a stylus, a blade, the leftovers of a deer’s shoulder
blade — where the negatives of hands remain: isolated,
grouped, decorated or traced, now and then the pigment
has stuck to the edge of the hands, small marks of the
marking
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sheets of saw-wort grow across the fields, it is early
September, and a sieve will be lowered, a lock chamber,
hidden delaying dices, stored fresh, banished to the
great below, an extensive construction, assembled in
vast arrangements, encapsulating and closing, leading
on, falling, not falling, not falling on beach nor sea,
finding its place under ground, with soil there in the
mouth, possibly, a plastic Pantheon, with partial and
complete evacuation, living, leading, giving, staple, it
was with the cropped closed vegetation that you came,
it was with the highest quality, a wall of greenery,
higher trump cards, a raise, and then some, and on top
of that the elder is blossoming under heaven’s over
sight and under these dreamed branches you lay your
kisses on my neck
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during the last formation of ice, when
a large amount of water was encap
sulated in icebergs, the ocean was one
hundred ten to one hundred twenty
meters lower than today and the dense
bush covered large portions of the land
like an ermine trimming, layer on layer
of soil were then, lined, tucked, and
ever since: rationalization, flow opti
mization, effectivization etc. —

45

and in the first graves feathers wooden toys pelts and
rocks were laid down, therein small cases for the first
corpses, they are covered with skin they are tongues
boiled in wine, while in nineteen-thirties Munich the
aurochs was genetically reconstructed having gone
extinct in the 15th century, and that they now roam
the lands of Poland and Germany, also gilded coins
have been found there and in some cases a gaggle of
children have been seen running over the plains,
hiding, crawling, burrowing, nestling in, little inter
polations, little convolutions, intermingling in the
exclusive furs that abundantly and secretly yield its
crop in autumn, lowered into each other, so to speak,
invested —
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the circumference of the circulation has not stopped
growing, instead it grows continuously: makes off early
comes back late, and in the quarries they have stopped
resting and the stone is quarried incessantly aided by
powerful floodlights, that also obviously light up the
great zoos and boulevards, by which no-one sleeps
anymore, but work is now constantly multiplying and
differentiating, the new life, the new excavations, from
the whole country and from all directions, at an
increasing pace, making all previous stages appear to
be local deviations, the noise of sounders of wild boar
over the swamp, velveteen fabrics, and so on, small
gardening knives — all the excursions not yet circled
on the map: an area where the final unveiling will take
place.
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På väggarna upprepas ett identiskt fotografi sextiosju
gånger. Bilden är utskriven i kontorsformatet A4 och
består av en skarpt grön yta med en svart form som är
identisk med de element som installationen har byggts
upp av.

Väggarna förlängs

De svarta blocken som för tankarna till Minecraft eller
ett Lego-bygge visar sig vara dräneringskuber som till
verkats i Anderstorp. Fotografierna visar sig föreställa
två kuber på en gräsmatta utanför ett lägenhetshus.

Utrymmet krymper

Fotografierna är uppsatta på konsthallens vita väggar
med en silverglänsande folietejp.

Väggarna blir vitare

Ett påträngande ljud sipprar genom installtionen och
gör sig hela tiden påmint. Det kommer från en video,
som ser ut att vara hämtad från ett amerikanskt nyhets
program – först ser det rätt alldagligt ut, en man med en
slang på en villagräsmatta. Sedan ser jag att det är en
högtrycksspruta och att han spraymålar den sönder
brända gräsplanen grön med den.

Akustiken blir påtaglig

Jonatan Habib Engqvist

En hög med släta stenar. Lukten av plast. En installation
som för tankarna till megastäders rutnätsmönster och
dystopiska skyskrapor. Eller hårdrockskonsertens hög
talartorn.

Taket sänks

Fördröjningskonst

52

Bakom den svarta muren ligger kuberna huller om buller
som om de stått staplade men rasat, längre in står de
uppställda som ett godståg.

Tempot skruvas ned

”När väl idén om verket har etablerats i konstnärens sinne
och den slutliga formen har beslutats genomförs processen
förbehållslöst. Det finns många följdverkningar som
konstnären inte kan föreställa sig.
Dessa kan användas som idéer för nya verk [...] Processen
är mekanisk och bör inte manipuleras. Den måste ha sin
gång.” Sol LeWitt – Paragrafer om konceptuell konst

Konstverket uppstår (i) efterhand

Produkter och tjänster som cirkulerar i den globala
logistikindustrin. De är ready-mades, men ändå inte.
Även om de är vanliga saker är de inte vardagliga saker.
Istället handlar det om ting producerade i standard
format för att ta så lite plats som möjligt under transport.
Som anpassats efter fartyg, lastbilar och containrar.
Specialiserade ting som är avpassade enligt logistisk
effektivitet.

Föremålet existerar i utställningen som konstverk
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Och de förblir kvar i den globala logistikens system.
De existerar i rummet som en paus mellan leverans och
upphämtning. De står i förhållande till den logik som
undviker lagerkostnader och befinner sig i de globala
logistikkedjor som kuberna, och de svarta plastpaletter
som Lisa Trogen Devgun ofta arbetar med, annars ingår
i. Istället för att vara i ständig rörelse tills den dag de
tjänat ut sin funktion sätts de på paus i gallerirummet
och visas upp.

Systemet blir synligt

Jag tänker på standardformatets idé, varför ett mått och

Det är banalt

inte ett annat? Jag minns att jag en gång läste att måttet
på raketmotorer är baserat på maxbredden som kan
passera en viss tunnel i Nordamerika. Tunnelns bredd
beror i sin tur på bredden av tågspåren som i sin tur
baseras på vagnsbredden. Vagnsbredden utgår från
bredden på åsnekärran som i sin tur är anpassad efter
bredden på en genomsnittlig åsnas bakdel. Med andra
ord är måtten på människans mest avancerade teknolo
giska landvinning, rymdraketen, hämtade från bredden
på en åsnebak.
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Lagrat kapital

Vi lever nu i effekterna av den tidiga industrialismen.
Det är först om flera år som vi kommer att se resultaten
av de åtgärder vi sätter in idag. Samtidigt vet vi att om vi
inte genomför dessa åtgärder kommer det att få kata
strofala konsekvenser för dem som kommer efter oss.
Jag försöker få grepp om de där dräneringskuberna
och läser ett par artiklar på nätet. En ökande nederbörd
kombinerad med tillproppade, gamla stenkistor leder till
fler och fler översvämningar och ökar behovet av nya och
större stenkistor. Avloppen brukar ligga minst sjuttio centi
meter under jord.

Förr i världen byggde man stenkistor genom att stjälpa
av sten, gärna av rullstensåstypen, i ett hål i marken.
Numera används oftast dessa regnvattenkassetter av plast.
Handlar det om fraktkostnader? Hur mycket plast gräver
vi ner egentligen?
Idén om landsbygden dikteras till stor del av en urban
fantasi om naturen. Att resa genom Småland idag på tåg
och buss, eller i eget fordon, är en resa genom skog. Sedan
industribygd. Sedan åter skog. Här är skogen en resurs.

Vi vet att största delen av Sveriges skog är planterad. Att
det i någon mening är en konstruerad natur. Pengar
växer inte på träd, men växande träd är pengar. Det vi
ser genom fönstret är investeringar. Varför fnissar vi då
åt de grönsprejade gräsmattorna i Lisa Trogen Devguns
film? Finns det någon ”naturlig” natur?

Frågan om det naturliga

Lisa Trogen Devgun jobbar med fördröjning. Konceptu
ellt, materialmässigt men framförallt i termer av reception.
Med dröjsmål, uppskov, tidspillan, försening, förhalning,
tövan. Konsten sölar, sinkar och tycks besitta en slags
receptiv eftersläpning... Fördröjning är den tid som passerar
mellan två besläktade händelser, inte sällan där den senare
är en konsekvens av den förra. Det kan vara en artificiell
väntan med att utföra en aktivitet efter att möjligheten
att utföra den inträffat eller förflyttningen av en signal
framåt på en tidsaxel. En fördröjning kan även innebära
skillnaden mellan den avsedda tiden för en händelse och
den faktiska tiden då den inträffade.

En fråga som kommer först efteråt
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Det finns en fördröjning

I grunden för samtidskonsten finns en märklig koppling
mellan begärsfilosofi och passivitet som sällan kommer
till tals. Den förkläds istället som en koppling mellan
handlande eller aktivitet och historiefilosofi eller politik.
(Det skulle också gå att läsa Lisa Trogen Devguns konst
från den horisonten.) Samtidskonsten verkar ha sökt sig
bort från subjektet och framförallt agenten, till förmån
för kroppen och patienten. Samtidigt beter sig diskursen
kring den fortfarande som en ordningsman när den
frenetiskt försöker föra tillbaka konsten till ett ansvars
tagande handlingssubjekt; till ”agens” och en reflektion
över samtiden, snarare än att se dess uppmaning till
temposänkning, inbromsning, paus: som en störning i
aktions-reaktionsschemat.

61

När rummet är upplöst.

Tiden dras ner, upplöses, kropparna stannar av, intrycket
och tanken, själva pereceptionen får ett helt nytt material
att bearbeta. Lisa Trogen Devgun tycks arbeta i denna
tidszon. Hon brottas med att skapa en situation där
betraktaren försätts i ett tillstånd av passiv mottaglighet,
samtidigt som hon låter ett visst medvetande uppstå.
Det är genom min passivitet, genom att inte göra snarare
än genom företagsamhet, som jag blir del av verket.
Det är inte konstnärens passivitet som förmedlas
(konceptkonst). Snarare introduceras jag i verket genom
min egen overksamhet. Overksamheten, pausen och
tomheten kommer in som ett avbrott i vardagsflödet och
en tankebana uppstår från en ny situation som inte har
med det föregående att göra. ”Mellan produktion och
distribution i transit och i lager uppstår konstverket, i en
fördröjning”, skriver Nils Svensk. Jag skulle gå längre.
Jag tror att Lisa Trogen Devgun går längre. Konstverket är
så till den grad fördröjt och beroende av omkringliggande
infrastruktur att det är först när kuberna har lämnat
lokalen och hamnat i marken vid ett okänt nybygge som
utställningen alls existerat.

On the walls an identical photograph is repeated sixtyseven times. The image is printed in the A4 stationary
format and consists of a stark green surface with a black
shape identical to the elements of which the installation
is constructed.

The walls are elongated

The black blocks that recall Minecraft or a Legoconstruction turn out to be drainage cubes made in
Anderstorp. The photographs apparently show two such
cubes on a lawn by an apartment building.

The walls whiten

The photographs have been fastened to the walls with a
shiny silver foil-tape.

The space shrinks

An insistent sound seeps through the installation,
constantly present. It emanates from a video, that seems
to come from an American news broadcast — at first it
looks quite ordinary, a man with a hose on a lawn. Then
I notice that it is a high pressure spray gun and that he
his spray painting the burnt grass green with it.

The acoustics become tangible

Jonatan Habib Engqvist

A pile of smooth rocks. The smell of plastic. An installa
tion that recalls the grids of mega cities and dystopian
skyscrapers. Or the towers of loud-speakers at a hard
rock concert.

The ceiling is lowered

Delay Art
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Behind the black wall the cubes are in disarray as if
they were stacked and have fallen over, further in the are
arranged like a freight train.

The tempo is lowered

“Once the idea of the piece is established in the artist’s
mind and the final form is decided, the process is carried
out blindly. There are many side effects that the artist
cannot imagine. These may be used as ideas for new works.”
“The process is mechanical and should not be tampered
with. It should run its course.” Sol LeWitt — Sentences
on Conceptual Art

The artwork evolves gradually

Products and services that circulate in the global logis
tics industry. They are ready-mades, but also not. Even if
these things are ubiquitous they are not commonplace.
Rather these are objects produced in standardised
formats to take up minimal space in transit. That have
been adapted to ships, trucks and containers. Specialised
things adapted to logistic efficiency.

The object exists in the exhibition as art work
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And they remain in the global logistical system. They
exist in the space as a pause between delivery and pick
up. In relation to the logic that avoids storage costs and
as part of the global logistic chains that the cubes, and
the black plastic pallets that Lisa Trogen Devgun often
works with are otherwise part of. Instead of being in
constant motion until they are worn out they are paused
in the gallery space and dispalyed.

The system becomes visible

I consider the idea of a standardised format, why one
measurement and not another? I remember reading
once that the size of rocket engines is based upon the
maximum that can pass through a certain tunnel in
North America. The width of the tunnel in turn is based
upon the width of the train tracks which in turn is based
upon the width of the train cars that in turn is based
upon the carriages drawn by donkeys the width of
which is adapted to the width of the average donkey’s
behind. In other words the measurements of humanity’s
most advanced technology, space travel, are based upon
the width of a donkey’s ass.

It’s banal

We now live the effects of early industrialism. It’s not
until years from now that we will see the results of the
steps we take today. At the same time we know that if we
do not take these steps the consequences will be cata
strophic for those who come after us.
I attempt to grasp those drainage cubes and read a
couple of articles on the web. Increased rainfall combined
with clogged old caissons lead to more and more flooding,
and increases the need for more and larger new caissons.
The sewers usually lie at least seventy centimetres below
ground.

Stored Capital
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In the old days caissons were constructed by tipping rocks
into a hole in the ground. Nowadays these plastic rain water
cartridges are often used. Is it a question of freight costs?
How much plastic are we actually burying?
The idea of the rural is largely dictated by an urban
fantasy of nature. Travelling through Småland today on
trains and busses, or one’s own vehicle, is a journey
through woods. Then industries. Then again woods.
Here the woods are a resource.

We know that most of the Swedish woods are planted.
That it in some sense is a constructed nature. Money
does not grow on trees, but growing trees are money.
What we see through the windows are investments.
Why do we giggle at the spray painted lawns in Lisa
Trogen Devguns video? Is there any “natural” nature?

The question of the natural

Lisa Trogen Devgun works with delays. Conceptually,
materially but most of all in terms of reception. With
delays, respites, timewaste, tardiness, obstruction, hesi
tance. The art drags it’s feet, slows down and seems to
possess a kind of receptive lag... A delay is the timespan
which passes between two related events, not infrequently
as a consequnce of the former. It can be an artificial wait
with carrying out an action after the possibility of carrying
out that action has occurred or the forward displacement
of a signal on a time axis. A delay can also refer to the
difference between the intended timing of an event and
the actual timing of its occurrence.

A question that first arises afterwards
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At the core of contemporary art there is a strange
connection between a philosophy of desire and passivity
that is rarely outspoken. Instead it is disguised as a con
nection between action or activity and philosophy of
history or politics. (Lisa Trogen Devgun’s work could
also be construed from that horizon.) Contemporary art
seems to have turned away from the subject and particu
larly the agent and turned to the body and the patient.
Yet the discourse behaves like a prefect frantically trying
to bring art back to a responsible active subject; to agency
and a reflection of the times rather than seeing its call for
a lowered tempo, deceleration, pause: as a disturbance
in the action–reaction schematic.

There is a delay

Time is slowed down, dissolved, the bodies slow to a stop,
impression and thought, perception itself is given a
completely new material to process. Lisa Trogen Devgun
seems to operate in this time zone. She wrestles with
creating a situation where the beholder is put into a state
of passive receptivity, while simultaneously giving rise to
a particular awareness. It is through my passiveness, by
not doing rather than through enterprise, that I become
part of the art work. It’s not a mediation of the artist’s
passivity (conceptual art). Rather, I am inducted into the
work through my own inaction. Inaction, pause and
emptiness enter the flow of the everyday and a new train of
thought appears from a situation that is unrelated to what
came before. Nils Svensk writes “Between production
and distribution, in transit and in storage the artwork
appears, in a delay.” I would go further. I believe that
Lisa Trogen Devgun goes further. The art work is so
delayed and dependent on surrounding infrastructure
that it’s not until the cubes have left the gallery and been
put into the ground by some unknown construction site
that the exhibition has existed at all.

Once the space dissolves.
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