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Julia berättade för mig en gång om ett projekt som gick ut på att samla ihop glas som bildats genom 
blixtnedslag i sand. Projektet genomfördes aldrig men glaset och den urladdning av energi i vilken blixten blir 
till spelar fortfarande en central roll i Julia Sjölins praktik, och därmed även i den utställning som har fått 
titeln Jiffy. 
 
I videoverket 6 (2020) syns två personer skådespela framför kameran. Eller kanske borde jag säga kamerorna, 
för det finns faktiskt två. Sex sekunder är, enligt instruktionsmanualen till den Super 8-kamera som figurerar i 
verket, den optimala tiden för ett filmklipp, varken mer eller mindre. Instruktionen som ges av manualen har 
i sin tur blivit instruktioner för skådespelarna och deras samstämmiga monolog. Vi är regisserade, 
instruktioner har kommit att reglera vårt språk och våra handlingar genom mekanismer vi själva inte är fullt 
medvetna om. Kanske är detta ett uråldrigt drama med alla dess masker. Jag drivs av krafter och handlar på ett 
sätt jag inte förstår mig på – jag är blind! När jag ser på mig själv utifrån, ser jag inte mig själv, det är någon 
annan. Det är som att höra sin egen röst inspelad; det klingar falskt.  

De två karaktärerna poserar framför varandra, utför märkliga gester som avbryts av myggornas 
angrepp. De filmar varandra medan de själva blir filmade, omtagning efter omtagning. Det finns en konstant 
känsla av närvaro vilket genomsyrar verket. Ur högtalarna hör vi myggornas surrande och filmarens flåsande 
andedräkt tillsammans med andra kroppsljud. I Agnes Vardas film Le Bonheur från 1965 spelas de ögonblick 
som fungerar som vändpunkter i narrativet om och om igen genom olika omtagningar. För hur ska det som är 
väsentligt gestaltas? Och vad var det egentligen som hände? Jag minns inte längre, men minnet spelar ständigt 
upp samma scen igen och igen, dock alltid i olika sken. De två karaktärerna ändrar hela tiden sina poser och 
den frysta bilden, det åtråvärda objektet inkapslat, ter sig undflyende. Skärmen, linsen, glaset avskärmar: hit 
men inte längre. 
 
Red Light (2020) är inspelat i Amsterdams De Wallen, kanske mer känt som red-light district. På bilderna ser 
vi de tomma skyltfönster i vilka sexarbetarna vanligtvis visar sig. Nu är de dock inte där, och kvar syns 
kulissen, glaset och det röda och blå ljus som etsats fast i 16mm-filmen. Det vackra färgade ljuset lämnar dock 
en bitter eftersmak och påminner om en grundförutsättning i det rådande ekonomiska systemet: att sälja sin 
arbetskraft, att bli köpt och att inte äga det vi producerar. Med andra ord den paradox som kallas för borgerlig 
frihet, friheten att sälja sin arbetskraft, vilket innebär den egna förslavningen. Något som inte endast gäller för 
området De Wallen utan som är ständigt närvarande överallt, hela tiden. Bilden av ett kontorsfönster avbryter 
de röda.  

Romantik, erotik och kärlek har länge varit skådeplatsen för konflikt och politiska strider. I konst, 
litteratur, film, reklam, mode och så vidare, nu och genom historien, ges ständigt bilden av ett ideal och ett 
åtråvärt objekt. Men bilden är en chimär och bakom dess ideologiska funktion, bakom glaset och bakom 
dörren finns en bakomliggande struktur och en verklighet. En verklighet som är högst materiell, liksom den 
film som rullar genom filmprojektorn. Glaset fungerar som en lins, en förlängning av kameran som i sin tur är 
en förlängning av ögat. Vad är det som blicken söker efter? Vad vill den fixera? Det röda betecknar kärlek, åtrå 
och rosor men också blod, ilska och våld; en signal som signalerar “kom” och ”stopp” på samma gång. Ljuset 
hänför mig men får mig samtidigt att se rött. “Dina ögon, upplysta likt skyltfönster” skrev Baudelaire, och vad 
vi egentligen ser i dessa ögon är i slutändan determinerat av vår egen position, vår historia och vårt 
sammanhang. Så lyser ett tydligt besked i rött med sin frånvaro. 
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