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Bidoun Library är ett ambulerande bibliotek 
bestående av böcker, tidskrifter och annat 
tryckt material som grundades 2009 av 
Bidoun Projects. Bidoun Projects producerar 
utställningar, publikationer och olika 
evenemang med syfte att stödja samtida kultur 
från Mellanöstern. 

Sedan förra sekelskiftet har termen 
“mellanöstern”, som myntades i väst, existerat 
mer som ett diskussionsämne och studieobjekt 
än som geografiskt område. Bidoun Library 
är ett försök att kartlägga det föreställda 
territoriet genom dess trycksaker. Böcker, 
tidskrifter och andra trycksaker behandlas 
som objekt där komplexa historiska fakta 
och ambitioner möts. De tillhör inte de mest 
representativa eller utsökta objekten från 
Mellanöstern utan snarare de billigare och 
mer förgängliga. 

På varje ny plats får Bidoun Library en ny 
form. Böcker med lokala berättelser samlas in 
för att sedan utgöra grunden till nya böcker 
som hängs upp i taket framför varje sektion 
av samlingen. På Tensta konsthall undersöks 
trycksaker publicerade i Sverige med koppling 
till Mellanöstern.  Fyra kategorier presenteras 
i Bidoun Library, representerade med varsin 

katalog som hänger i taket framför dem. 
Katalogerna innehåller inga originaltexter 
utan består av material från böckerna i 
respektive sektion som sammanfogats i nya 
sammanhang. Bidoun Librarys konstnärliga 
ledare Babak Radboy planerar en bok i 
samarbete med Sternberg Press. Innan 
anhalten i Tensta har biblioteket besökt Abu 
Dhabi, Beirut, Kairo, Dubai, New York, och 
nu senast Serpentine Gallery i London. 

Babak Radboy är konstnär, curator, 
skribent och art director, bosatt i New York. 
Han är även “creative director” på Bidoun 
Magazine och chef för Bidoun Library.
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Vänster vägg: Hemmascen
Hemmascen refererar till böcker 

som inte är gjorda för universitet eller 
bibliotek, utan för bokhandlar, affärer 
och apotek. Böckerna är handelsvaror 
för allmänheten, tryckta i stora upplagor, 
distribuerade över hela världen och 
designade för att sälja. 

—Crude (grov litteratur)
En samling massproducerade 
pocketböcker som skildrar arabiska 
skurkar i färd med att förstöra eller att ta 
över världen, heta möten mellan kulturer 
samt övermänskliga israeliska styrkor. En 
märklig genre som hastigt uppkom under 
oljekrisen 1973 för att försvinna i mitten av 
1980-talet. 

—Popular Science (populärvetenskap)
Opartiska och informativa böcker 
av amerikanska och europeiska 
Mellanösternexperter. 

—Romance (romantik)
En samling shejkbaserade amerikanska 
romantiska romaner, de flesta publicerade 
efter 2001.

—Triumph of the Veil (slöjans triumf)
En liten samling böcker om att beslöja och 
att avslöja.

—Interzone (mellanzonen)
En samling äldre verk som visar på 

motsatta kulturella representationer av 
Mellanöstern.

Mittenväggen: Den naturliga ordningen
Den naturliga ordningen följer en 

speciell grupp statliga och privata 
publikationer som ofta överlappar 
varandra. De utgår främst från 
Gulfområdet och berör oljehandeln. 

—Kanoon (kanon)
Institutet för barns och ungdomars 
intellektuella utveckling, grundat av 
kejsarinnan Farah Pahlavi av Iran, 
var ett hyllat för-revolutionärt förlag 
för barnböcker och film. De bjöd in 
regissörerna Abbas Kiarostami och 
Bayam Bayzai samt ett flertal kända 
persiska författare.

—Ministry of Information 
(informationsministeriet)
Ett urval officiella statliga publikationer 
som fokuserar på GCC inkluderar det 
unika exemplaret Kuwait, A Welfare 
State (Kuwait, en välfärdsstat) publicerad 
1964 samt två exemplar av boken Dubai, 
Gateway to the Gulf (Dubai, porten till 
Gulfen). De två nästan identiska böckerna 
är utgivna med bara några månaders 
mellanrum (den totala utgåvan av Dubai 
var endast sex stycken under mitten på 

2 Bidoun Library



1990-talet). Vi rekommenderar att man 
bläddrar igenom de två exemplaren 
samtidigt.

—Aramco World (Aramcovärlden)
Aramco World gavs ut för första 
gången 1949 av den New Yorkbaserade 
PR-avdelningen på Arabian 
American Oil Company (Aramco) 
och existerar fortfarande. Det är den 
äldsta engelskspråkiga konst- och 
kulturtidskriften i Mellanöstern.

—Strictly Business (strikt 
affärsverksamhet)
Ett urval texter tillkomna med stöd av 
företag från väst som underlättar deras 
positionering i Mellanöstern. Inkluderar 
den något underliga Londonbaserad 
tvåspråkiga poesitidskriften TR som 
specialiserar sig på att översätta arabisk 
poesi till engelska och vice-versa. Av någon 
outgrundlig anledning illustrerades TR av 
karikatyrtecknaren Ralph Steadman.

—The Arabs (araberna)
Nästan alla böcker under rubriken The 
Arabs finns utgivna på engelska och är 
tillgängliga för under fem dollar per styck. 
Här ingår den motsägelsefulla Customers 
and Thieves (kunder och tjuvar), en 
fascinerande beskrivning av arabiskt och 
iranskt ficktjuveri i 1980-talets London.

Höger vägg: Margin of Errors 
(marginalens misstag)

Denna kategori fokuserar på utdöda 
eller hotade publikationstyper. Oavsett 
om de kommer från vänstern, högern 
eller långt ut från marginalerna delar 
dokumenten den ödsliga otryggheten i att 
överleva sina ursprungliga sammanhang.

—Tricontinental
Havannabaserade Tricontinental var 
tidigare OSPAAALs (Organization in 
Solidarity with the Peoples of Africa, Asia 
and Latin America) officiella tidskrift 
och formgavs av den legendariska 
posterdesignern Alfredo Rostgaard. 
Tricontinental utkom på den nya 
världens tre stora språk: engelska, franska 
och spanska. Tidskriftens innehåll var 
huvudsakligen ämnat för verksamma eller 
potentiella militanta aktivister i tredje 
världen. För dem fungerade den som 
bulletin, guidebok och livsstilsmagasin. 
Tricontinental upphörde i början av 
1990-talet efter Sovjetunionens fall när 
bläcket på Kuba helt enkelt tog slut.

—Transitions (övergångar)
Transitions publiserades 1961-1976 och var 
en afrikansk litterär och kulturell tidskrift 
grundad av Rajat Neogy (1938-1995), en 
ugandier med indiskt ursprung. Efter att 

3översätt



gjort den smärtsamma upptäckten att 
hans tidskrift i hemlighet sponsrades av 
CIA avlutade Neogy utgivningen. Den 
återupplivades 1991 i USA och ges idag ut 
av Harvard University.

—Left Behind (kvarlämnade)
Kvarlämnade inkluderar tidsskrifter som 
berör områden såsom pan-arabism, fem-
arabism, islamisk reformism, baatism, 
islamisk marxism, palestinianism och 
andra övergivna delar av den arabiska 
modernismen. Tabloiden Lebnaan 
ingår här. Publicerad i Tripoli som ett 
experimentellt projekt av den libanesiske 
poeten Said Akle. Akle menade att 
libanesiska härstammar från feniciskan, 
som är helt olik arabiska. Han publicerade 
tidskriften med ett modifierat latinskt 
alfabet med 36 tecken som han skapade 
själv, vilket resulterade i att tidskriften var 
nästintill oläslig. Lebnaan gavs ut under 
hela 1970-talet.

—All Lies (bara lögner)
Denna del inkluderar konspirationer, 
kulter, det ockulta, propaganda, 
alternativ antropologi, kiromanti samt 
ett flertal starka manliga personligheter. 
Mormonska turistguider för Oman, som 
antas vara det ”frikostiga landet” såsom 
det beskrivs av Joseph Smith i Book of 

Mormon, ingår i den här sektionen. 
—Propagation 

(reproduktionsmaterial)
Iranska post-revolutionära utgåvor 
från Imam Khomeini Press. Inkluderar 
serien Espionage Den, en ”proto-wiki-
leaks” torrent med dokument från USAs 
ambassad i Teheran, släppta av iranska 
studenter.

—Feb 11th (11 februari)
Iransk tidsskriftskultur efter shahens 
fall, men före den islamiska republikens 
uppkomst. 

—Emigration (Emigration)
—Jan 25th (25 januari)

Ett brett och oredigerat urval av tryckt 
material från Egypten, utgivet under 25 
januari-revolutionens tre månader. 

—Endless Spring (våren utan slut)
En liten samling förutsägelser och 
beskrivningar av den förestående arabiska 
våren som innefattar större delen av 
efterkrigstiden. 

Remainder (bortfall) fristående boktorn
Denna sektion, som reser sig från golv 

till tak, består av böcker om konst och 
kultur i Mellanöstern som givits ut efter 
2001. 
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