TEMA NYKOLONIALISM: KONST

Konstnären Daniela Yohannes:

Att skildra Människan som svart är en medveten politisk handling,
men ingen provokation. Möt konstnären Daniela Yohannes och hennes
konst. Och läs om hennes uppväxt i England och Eritrea, och om hennes väg till konsten.

DA N I E L A
YO H A N N E S

”Vår bara existens är politisk”

Foto: Keith Jarret i fotomontage av Daniela Yohannes
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Text: Karin Sunvisson
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Hur vi läser bilder är kulturellt betingat. Vi
bär med oss ett vokabulär av bildsymboler som
är mer eller mindre omfattande och mer eller
mindre nyanserat, precis som med det talade
och skrivna språket. Vissa symboler är djupt
inarbetade i vårt medvetande. En sådan symbol
är den som representerar Människan. Det är,
faktiskt nästan helt utan undantag, en vit man.
Så är det i vår västerländska kultur men genom
den västerländska kulturens expansion, bland
annat genom kolonialismen, har denna symbol
spridits också till andra delar av världen. Vi
ser den dagligdags och accepterar den utan att
vidare reflektera över den. En bild av en kvinna
läser vi som en bild av en kvinna, och en bild av
en svart man som en bild av en svart man och
dessa bilder kommer inte att förstås som något
annat. Att få föreställa Människan, i symbolisk mening, är ett privilegium reserverat för
vita män. Detta är en regel som alla medvetna
bildskapare känner till och som styr bildernas
utformning.
När Daniela Yohannes målar sina gestalter är
det i sökandet efter en ny representation av
Människan och hennes villkor. Gestalterna är
nakna, hårlösa, fråntagna alla de symboler som
kan hjälpa betraktaren att placera dem i ett socialt sammanhang.
– Jag vill komma åt det råa mänskliga, själva
varat, berättar konstnären.
Att skildra Människan som svart är en medvetet politisk handling, men ingen provokation.
Daniela fortsätter sitt resonemang:
– Mina gestalter är svarta som kol, svarta som
avsaknad av färg, svarta som klarhet, svarta som
himlen om natten, svarta som universum själv.
Daniela Yohannes bejakande användning
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av ordet svart är världar från Makode Lindes
blackfaces och cyniska återproduktion av rasistiska symboler. Vilka förövrigt gav upphov till
en debatt som var rasistisk i sin natur eftersom
ingen, varken de som argumenterade för eller
emot hans konst, klarade att se förbi konstnärens egen hudfärg. Att Makode Linde har
möjligheten att över hela Kulturhuset skriva
ord som upplevs som djupt kränkande måste
förstås ur ett klass- och maktperspektiv.
När Daniela Yohannes här för första gången
presenteras i svenska media är det med förhoppning om att hennes konst ska tillåtas att tillföra
nya och relevanta perspektiv till den svenska
konstdebatten.

Omslagsbilden: Daniela
Yohannes har även gjort
omslagsbilden till detta nummer.
Målningens titel är "No poor
among us".

Daniela Yohannes är född i Eritrea, hennes
mamma är eritreansk och hennes pappa från
Etiopien. Som nioåring flyttade hon med sin
familj till London. Skräckslagen inför den främmande staden och utsatt för sina skolkamraters
glåpord tog hon sin tillflykt till flickrummets
ensamhet där hon utvecklade sin bildvärld.
– Jag har alltid vetat att det är i konsten min
styrka ligger. Bildkonsten blev det främsta
medlet för mitt konstnärliga uttryck under
min uppväxttid. Men min största förebild var
min bror som var poet.
Idag bor Daniela i Paris, äntligen bofast efter många års resande. Hon har flyttat runt i
världen och det var också på andra sidan jorden
som hennes konstnärliga resa tog sin verkliga
start. Under en vistelse i Thailand började hon
arbeta i den blandteknik av måleri och kollage
som blivit en återkommande del av hennes
konst. Jag frågar Daniela om hennes kollage;

Bilden till vänster:
Självporträtt i kollageteknik av
Daniela Yohannes. Bilden kommer från hennes hemsida:
danielayohannes.space

21

” Detta är den förenklade nyhetsstoryns fara: förminskande historier
skadar Afrikas värdighet och förvanskar vår sanning. ”
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Bilden till vänster:
In Eritrea no one can hear you
scream (I Eritrea kan ingen höra
dig skrika), kommenterar den brist
på yttrandefrihet som råder där.
– Jag ville ge en röst åt de vars
röst har tystas, berättar Daniela.
I sina mer tydligt politiska verk
måste hon avväga om hon utsätter de släktingar som fortfarande
bor kvar i Eritrea för risker.
Bilden nedan:
The agony (Våndan)
Daniela berättar om målningen:
– Jag ville visa den misär som
är skapad och orkestrerad av
kolonialmakterna och deras arv.
Det ofruktbara landet, välgörenheten från Väst, angripet av
råttor, förstörelse överallt, och
människorna i lågor av vånda.
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närmare bestämt hennes gestalters ögon. Det
ser ut att vara vita människors ögon. Varför?
–När jag började måla var jag i Bangkok. Jag
hade inga pengar och använde det material
som fanns till hands. Jag bodde hos en vän
som hade högar av skönhetstidningar. Det
var så det började: jag målade över fotona av
kvinnor i Vogue, Marie Claire, Glamour och Elle
– och eftersom majoriteten av dessa kvinnor
är vita fick mina gestalter vita kvinnors ögon.
Senare kunde jag köpa material att skapa med
och behövde inte längre skönhetstidningarna,
men ögonen hade blivit en del av min konst.
Kanske var det något förlösande i att måla över
vita ansikten med svart färg. En möjlighet att
se mer svart, och att skapa nya världar. Nu är
det ett tag sedan jag använde tekniken, kanske
har jag fått den ur mitt system; den har fyllt
sin funktion och jag behöver den inte längre.

världar och korsbefruktar varandra. Vilket är
hennes politiska syfte?
– Mina målningars innebörd har flera lager.
Vad betraktaren får ut av dem beror på dennas
förmåga att se. Jag bara föreslår olika narrativ
och för samman olika teman som berör mig.
Min förhoppning är att tända en gnista hos
betraktaren, att locka denna att se och söka
djupare.
Hela mitt liv har jag försökt att hitta något
att identifiera mig med, och detta ser jag som
en av min konsts allra viktigaste uppgifter: att
ringa in föreställningar, idéer och trosuppfattningar om identitet.
Jag växte upp i en vit kultur vilket bestämde
vilka influenser jag fick och vad jag konsumerade. Från min tidiga barndom försökte jag
identifiera mig med mina vita klasskamrater
och deras vänner. Under denna tid blev jag ofta
påmind om att jag inte hörde hemma bland
Daniela Yohannes konst rör sig runt frågor dem. Det var flera händelser, men den som har
om det undermedvetna men den är också med- fastnat i mitt medvetande var då jag på skolvetet politisk. I hennes bilder möts dessa två gården blev föremål för mina skolkamraters
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”Att vara en svart kvinna – dessutom en som håller i en pensel i syftet
att skapa en bild; det är aspekter som skapar lager av social relevans
vilka genomsyrar mitt arbete med politisk innebörd, oavsett om jag
anammar det eller ej. ”
Bilden till vänster:
(Ingen titel). I detta verk skildrar
konstnären hur det är att plötsligt se – se bortom hemmets
invanda och trygga väggar och
istället bli en del av den väv som
är vår värld; vårt universum.
Bilden till höger:
(Ingen titel). Från porträttserien
Out of Kenya, målade under en
vistelse i landet.

löje. Svälten som drabbade norra Etiopien blev
min skam. Inte för att svälten fanns utan för att
mina skolkamrater inte kunde se förbi denna
nyhetsstory. Jag hade inte makt eller en röst
stark nog för att vända deras fördomar och
tala om för dem vad Etiopien var mer än ett
land av svält.
Det har senare förargat mig att jag lät dessa
barn få mig att känna så, när mina landsmän
– som jag hade en enorm medkänsla för – led.
Detta är den förenklade nyhetsstoryns fara
och jag växte upp bland dem: förminskande
historier skadar Afrikas – men också min och
andra svartas – värdighet och förvanskar vår
sanning. Världen är komplex. Afrika är det
definitivt, och så också jag själv. Därför blev jag
en ensamvarg, vilket tillät mig att grundmura
min identitet. I funderingar över vad jag lärt
mig i skolan och vad jag blivit utsatt för där
började jag söka efter bevis. Jag vände mig till
Historien för att finna sanning. Jag sökte efter
mig själv i min pappa och fann Etiopien. Jag
sökte efter mig själv i min mamma och fann
en landsortsflicka. Jag sökte efter mig själv i
mina mor- och farföräldrar och fann legender,
ett arv. Detta hjälpte mig att vinna en djupare
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förståelse om vem jag är och hur jag kom att
bli. Sökandet hjälpte mig att göra mig fri från
de hämningar som påtvingats mig. Detta är ett
lager av min konst som oundvikligen talar om
ett sinnets avkolonisering och om äkthet: det är
mitt sätt att förlika mig med mina erfarenheter
i förhållande till den sanning jag fann. Ändå
är jag i ständig konflikt i mitt förhållande till
politik. Jag ställer mig frågan: vad är mitt syfte, Inspiration
varför skapar jag konst och vad vill jag säga? I Daniela Yohannes nämner
grund och botten innehåller min konst det Octavia E. Butler (1947– 2006)
som är viktigt för mig. Det är min personliga som en inspirationskälla och
resa, mina tankar och mina erfarenheter. Men förebild. Hon var en amerikansk
science fictionförfattare och
det personliga är politiskt: vår bara existens är pionjär inom genren som tillät
politisk. Att vara en svart kvinna – dessutom en henne att vända på invanda
som håller i en pensel i syftet att skapa en bild; föreställningar om ras och kön.
det är aspekter som skapar lager av social rele- Octavia E. Butler är flerfaldigt
vans vilka genomsyrar mitt arbete med politisk belönad för sina böcker men
innebörd, oavsett om jag anammar det eller ej. aldrig översatt till svenska.
Hennes verk har förknippats
Så jag känner att om denna innebörd kan beröra
med Afrofuturism, en genre som
någon, kanske hjälpa en annan liten svart flicka i en kombination av science
att finna sig själv och sin komplexitet, då gör fiction och historisk fiktion krijag gärna anspråk på detta utrymme.
tiserar vitheten som norm.

Vänd och läs mer om Daniela Yohannes!
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Kommande verk
Daniela Yohannes arbetar just
nu med ett konstprojekt med arbetstiteln The fall. Svarta kvinnor
löper statistiskt sett större risk
att drabbas av kronisk sjukdom
än vita kvinnor, och när Daniela
plötsligt drabbades av märkliga
krämpor och av värk i kroppen
som ingen läkare kunde förklara
orsaken till uppstod hennes
behov att utforska orsakerna till
det försämrade hälsotillståndet
på ett annat, djupare plan. Håll
utkik efter projektet på Danielas
hemsida och på Instagram!

Hemsida:
www.danielayohannes.space

Daniela Yohannes
är en eritreansk-etiopisk konstnär
född 1982 i Eritrea, uppvuxen i
norra London och nu bosatt i Paris.
Hon är utbildad till grafisk formgivare men har måleri och rörlig bild
som sina främsta medium.
Lyssnar på: Jazz!
Läser: Octavia E. Butler. Och allt av
Clarice Lispector. Läser just nu om
Bernard Shaws bok The adventures
of the black girl in her search for
God (finns ej översatt till svenska).
Aktuell med: Daniela förbereder
just nu en utställning (läs mer i
spalten till vänster) på Addis Fine
Art i London, ett galleri med fokus
på modern och samtida konst från
Afrikas Horn och dess diaspora.

Instagram:
@painteroftheinvisible

Bilden till vänster:
The Kingdom (Kungariket)
– Den här målningen handlar
om brytningspunkten där den
värld du lever i får dig att
känna dig så främmande att
du ser dig tvingad att söka en
annan, bättre plats.
Bilden till höger:
Dead fish in the water (Död
fisk i vattnet) Om döden och
pånyttfödelsen.

Skribenten
Karin Sunvisson är illustratör
och grafisk formgivare. Hon
formger också FiB/K och tycker
att redaktör Lotta Rebergs
entusiasm är ett verkligt lyft för
tidningen! Läs mer om Karin på
www.karinsunvisson.com

26

2–2019

2–2019

27

