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Manner! som fann sig sjalv i Afrika
Nar den unge Michel 
Leiris publicerade sin 
fritt skrivna dagbok fran 
en vetenskaplig expedi
tion i Afrika vackte den 
fdga entusiasm hos aka- 
demikema. Nu verkar 
det som om tiden hunnit 
i kapp boken, skriver 
Karl Steinick apropa 
en Sterutgivning av 
L’Afrique fantdme.

som gor en resa bar 
I Initgol all bcratta och ar 

-■--^resan 15ng bor del rim- 
liglvis finnas atskilligt all orda 
om.
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Den franska elnografiska expedi- 
(ionen. la Mission Dakar-Djibou- 
li, avseglade fran Bordeaux den 
19 maj 1931 (klockan 17.50 for 
all vara exakt) och aierkom till 
Marseille den 16febnjari 1933 s.1 
nog fanns en del all fdnalja. vil- 
ket framgSr av den dagbok som 
expeditionens arkivarie och sek- 
reterare forde pa farden over den 
afrikanska koniinemen.

Foremal och data
Avsikten med denna grandio- 

sa anlropologiska utflykl var alt 
samla foremal och dala fran Se
negal i vaster till Etiopien i 
oster. Deltagarna var forskare

med olika specialileter under 
ledning av Marcel Griaule. iinnu 
ung men viil clablerad i den pa- 
risiska intellekluella miljbn. 
Riktigt detsamma kan man inte 
siiga om dagboksskrivaren Mi
chel Leiris. Aven om ban kande 
de fiesta som var. eller skulle 
bli. n^igoi i mellankrigslidens 
Paris - och det var ju rati minga 
- sS hade han 1 slort sett ingen 
antropologisk skolning alls.

Surrealister
Nagot ar yngre an seklet sjalv 

hade Leiris efter siudentexamen 
bdrjat odla lilterara intressen - 
och dito bekania. Han kom in i 
krelsen av surrealisterna kring 
Andre Breton, men blev som de 
fiesta utesluien ur rdrelsen efter 
brSk med surrealislhbvdingen 
sjiilv. George Balaille skulle dii- 
remot bli en niira viin. liksom 
Picasso och Giacometti, for all 
bara niimna nSgra.

Hur Leiris hamnade i Afrika? 
Tja. kiinner man bara rail miin- 
niskor sa. Vanlig banal van- 
skapskorrupiion var det dock 
inte fraga om. Den akademiska 
verksamheten i Frankrike har 
aldrig varii sA skild fran den 
konstnarliga. som i de fiesta 
andra lander. Vid den hiir tiden 
overlappade huvudsladens kret- 
sar varandra rejiih och inte 
minst fdreiriidarna for den iinnu 
relativi unga anlropologiska di- 
sciplinen umgicks fliiigt med 
lilteraldrer och arlisier.

Riitt liinge hade det "primiti- 
va” och del "exotiska* lockai 
konstnarerna. Caugin drog till 
soderhavel och Picasso satte af- 
rikanska masker pa sina avig- 
nonska mademoiseller. Surrea
listerna sdkle i del undermed-

velna efter drifter och myler. 
nSgoi kbtligare och mer barba- 
riskl iin civilisalionens anemis- 
ka finesse.

Josephine Baker. Jazz och 
varfbr inte sjalvaste Afrika kun- 
de erbjuda n^got nytt och far- 
ligt. Michel Leiris borjade mol 
slutet av tjugotalet alltmer in- 
tressera sig for vad de unga 
for.skarna kring Marcel Mauss, 
den store aniropologiske liirofa- 
dern, holl pS med och han gick 
p3 en del av Mauss fdreliisning- 
ar. Just fyllda trettio utan ndgra 
sarskilda planer for resten av li- 
vet befann han sig pldisligi p3 
vag till Afrika.

Kolonier
La Mission Dakar-Djibouli 

var etl stort spektakel och det 
hela fbretogs med stalsunder- 
stbd och hopsamlade medel, 
och farden skulle gd genom de 
franska vaslafrikanska kolo- 
nierna ivars over hela konlinen- 
ten. Etl slags velenskapligt ko- 
lonial-iiveniyr skulle man kunna 
kalla det. etl gigantiskt prylsam- 
larfblje som skulle hemfbra tu- 
sentals foremal katalogiserade 
av Leiris pd regisierkort.

Nar han inte sysslade med 
della skrev han i sin dagbok. 
Niistan varenda dag pliiade han 
ner funderingar om livet. iaklta- 
gelser av- folk och vardagsliv. 
Han noterar all Griaule sitter 
och somnar pa bio i Dakar och 
han redogbr for sina egna ero- 
tiska drbmmar.

Det Ingick i arbelsuppgificrna 
alt han skulle skriva expediiio- 
nens historik men niirdagboken 
publicerades arel efter hem- 
komsten. under liieln L'Afrique 
fantdme. vacktc den fbga entu

siasm hos Marcel Griaule och 
bans mer velenskapligt sinnade 
kolleger.

Herregud. inte var del sa hiir 
del skulle se ut. Vad skulle folk 
- och inte minst kolonialmyn- 
digheterna - tro om antropolo- 
gerna niir de liisle delta. Leiris 
ar ingen viin av imperialismen 
och han framstiiller emellandl 
hela det anlropologiska projek- 
tel som rail meningsldsl. A and
ra sidan iir han ocksa en nog- 
grann nedtecknare av riiualer 
och sedviinjor. inte minst de 
eliopiska offerrilerna han iakt- 
tar i trakten av Gondar fascine- 
rar honom mycket och han re- 
dogdr ingdende for dem iiven 
niir han sjiilv bllr deltagandc ob- 
servalor.

Ibland ligger han dock pa liilt- 
siingen och undrar varfbr han 
befinner sig mitt i Afrika till- 
sammans med ett gang irakman- 
sar i stallel for alt vara hemma 
hos frun och viinnerna i Paris. 
Vad skall det vara bra till?

Antropolog
Till att finna en viig genom li

vet. Efter denna langa resa hade 
Leiris inte bara massor alt beriil- 
la. han kom ocksa alt fortsiiita 
p3 den inslagna vagen. Han blev 
antropolog till yrket. om an inte 
en av de hell ordiniira. Han fort- 
saite dti iniressera sig for litiera- 
tur och skrev fbrutom ytierliga- 
re arbeien om de afrikanska er- 
farenheterna en rad sjiilvbiogra- 
fiska verk. inspirerade av psy- 
koanalys och filosofi.

Efter kriget drogs Leiris till 
exisientialismen och var niira 
viin till Sartre och engagerade 
sig liksom honom i kampen mot 
kolonialismen.

Niir han dog. naslan nitlio 5r 
gamnial hade anlropologin hun- 
nil i kapp dagboksskrivaren^ 
som resie hela vagen over Afri
ka for alt leta efter sig sjalv. 1 
Frankrike har del alltid funnils 
ell niira samband mclian antro- 
pologins beriitlande och det lit- 
icrara skapandel. liksom det ju 
over huvud taget har funnils en 
bppnare halining till akade- 
miskt skrivandc - mindre strin- 
gens skulle en del vilja pdsll

Under senare 3r har emeller- 
tid anlropologin iiven uianfbr 
Frankrike - framfbr allt i USA - 
kommil att iniressera sig for el- 
nografin - delta all skriva om 
folk och kullurer - som just be- 
riitlande. Handlar inte della lika 
mycket m\\ att skriva som om 
all beskriva. och vad har egent- 
ligen den skrivande iakttagaren 
sjiilv for roll i beriillelsen?

Utan all teorelisera over dessa 
fr^gor speglade Michel Leiris 
hela denna problemalik i sina 
dagboksnoiater och har egenlli- 
gen nagon av dagens postmo- 
dernistiskl ansirukna antropolo- 
ger skrivii etl djiirvarc verk iin 
Leiris fantomhok ’

Fantomvetenskap
Niir nu L'Afrique fantomc 

kominer ut pii nytt. lillsammans 
med nagra andra av Leiris afri
kanska studier. i den 1 .*i()0 sidor 
tjocka Miroir de I’Afrique (Gal- 
limard F«)lio) dii iir det inte bara 
av hisioriskl iniresse. Leiris 
blev antropidog av sin Afrika- 
iripp pa ireliiotalel. men under 
sena?;te decenmet har anlropolo
gin blivit nagt)t av en leirisisk 
fantomvetenskap.

KARL STEINICK
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Utstallning om film och konst
Med aniedning av hund- 
raarsfirandet av engelsk 
film har Hayward Gelle- 
ry och British Film Insti
tute skapat en utstallning 
om filmens och konstens 
omsesidiga beroende. 
Ulrika Astrom har 
varit dar.

■ ,1 ngelsk nim iir hundra ar. 
M For an fira det har Hay- 

■M—^ward Gallery i London 
och Brilish Film Inslitule getl 
10 filmare och konsinarer i upp- 
drag alt manifcslera fdmens och 
konstens aviryck i varandra. For 
briiiisk film och konst har, Sa
ger arrangorerna. alllid haft etl 
sarskill forhSllande. Spell- 
hound: Art and Film kallas ul- 
slallningen som inte vandas 
hver dubbelheterna, utan fardas 
r.ikl ut i del krealivl mojiiga.

Pistolskotl
Katasirofbangar, pislolskoll. 

:n hjarlpuls och flyiande musik 
addar Peter Grecnaw.iys inslal- 
ation In The Dark med filmiska 
judschabloner. All! i Dolby.

inomeni i text, skadespelare, 
rekvisiia och publik. Texlen ar 
for honom filmens sioff. har 
som dagsiidningar. en ny for 
varje av uisliillningens dagar; 
nyheler. skvaller, olyckor och 
skandaler.

Rekvisitan iir uilagd som ak- 
ler eller .stilleben. alia med egna 
teman. som bilder av hiindclser 
som redan hiinl, av liv som viin- 
lar all bli Icvl; stranden. iilska- 
rinnan, operalionen. mordmy- 
sleriei. barnkammaren. rar.zian, 
gomsliillel.

Glasburar
Skadespelare utan regi, roller 

och repliker overblickar loml 
hela scenen ur glasburar. Karak” 
liirer med nalurligl roll hir. som 
ageral i en Spielbergfilm, gjort en 
Jane Austen familj eller Hamlet.

Greenaway ar ullalat intellek- 
tueil. men del iir en livsfarlig 
kiinsla for del ovanlade som gor 
inslallalionen dramalisk. Slor- 
•slagen som alllid liter han liv, 
konst och film forfora varandra. 
Publiken iir den levande anlcd- 
ningen.

Douglas Gordons 24-hour 
Psycho iir Ivartom minimalis- 
tisk. Projicerad mol duken med 

Hitcbr,...

Psycho - tv& rulor per 
sekund. Projicerad mot du
ken med 2-3 rutor i sekunden 
iir Hitchcocks thriller uldra- 
gen till orniinskllga 24 lim- 
mar. Effckien iir hypnotisk

cocks thriller uldragen till 
omanskliga 24 timmar. Effckien 
iir hypnotisk.. Filmen beh^ller 
precis sa mycket rbrelse att var
je bild kan se.s dvergS i niista. 
Forloppei bryts ner till niinima- 
la skeenden och spanningen 
mellan filmruiorna. mellan var
je rorel.se, blick och seen .stegra.s 
imill brislningsgriinsen. Det ar
som i>in rdmenfi-iindermedv^ha L

tagii over berattandel och gor 
del detaljerat obeveklig.

An mer slilla iir Fiona Ban
ners Apocalypse Now. hela fil
men nedlecknad pa ett puppers- 
ark stort som en filmduk. hand
ling, scener och repliker. Hon 
fixerar filmbilderna till stillbil- 
der som i betraklarens huvud 
blir till filmbilder igen. Del iir 
en lascinerande paradox, all 
skriva rdriiga bilder. men an 
mer fascinerande iir del an be- 
vitlna Fiona Banners ohsession. 
Andra Vietnam-filmer hon skri
vii iir The Deer Hunter. Platoon 
och The Nam. Sisla Scenen och 
hehkoptern lyfier: ’’The sounds 
ol its engines fades - you can 
hardly see it any more>”

Diiden
Damien Hirst iir hesatt av do- 

den. ’’You kill things to look at 
them” siiger han. en bara alll for 
driven lanke, 1 Hanging Around 
later Hirst sin hjiiHe Marcus 
sprida dbd omkring sig. Kiinslo- 
massigt stbrd. '’incredibly bo
red” och besatl av sin liinglan 
att flyga. eller falla driver han 
sina tre Iruar till sjiilvmord och 
tar nil skyarna i en Spitfire sam- 
lidigt som han deklarerar: ”1 

F'lmeq.qr .ihopjogati

av surrealislisk glossighel och 
Hirsts egen konst, fjiirilar. ping- 
pong-hollar och doll kbit, och 
verkar med sin chockartade stil 
mycket hekant.

Ridley Scott \isar (ilmal ori
ginal material Iran Alien och 
Blade Runner. Eduardo Paoloz- 
/.i sina filmscts, Paula Rego in- 
spircrad av Disneys iccknade 
Snow' White och Fantasia malar 
svartsjuka och vald. Boyd 
Webb beskriver kiirleken mel- 
lun iva popcorn-karnor. Terry 
Gilliam visar ell arkivskap i pa
norama-formal med filmiska 
bverraskningar och Steve 
McQueen en svartvil film om 
avstand.

Granslos
Bade konst och film iir verk- 

lighelen iscensall som nagon- 
' ling annul. Men filmen kanskc 

iin mer griinslbs. Kameran iir 
bgal bcfrial Iran lidens och rum- 
piets begriinsningar. frill att !ik- 
sliilla ingen och alia av univer- 
surns platser. att fbrslora och 
fbrminska. Mol den vita duken 
avkodar filmen viirlden som den 
vill, Och det uyeks Wira det 
Spellbound vill fbrmedlav

ULRIKA ASTPW. >
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