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Radioteaterns problem inte politiken  
 !”All konst är politisk.” Så för-

svarar sig Stina Oscarsson mot 
angreppen om att Radioteatern 
har lämnat konsten till förmån för 
politiken. Aftonbladets kritiker 
Magnus Ringgren är inte nådig mot 
förra årets långkörare som i 365 

nyskrivna delar hyllade människo-
rättskämpar ur och i ”Världshisto-
rien”. (Aftonbladet 4/2 och 11/2)

Men när Ringgren ställer politik 
mot estetik gör han diskussionen 
lätt för Oscarsson. För visst kan all 
konst kallas politisk, åtminstone 

i bemärkelsen att den be!nner 
sig i världens rum. Men politiken 
i sig gör varken till eller från för 
medelmåttig konst – och precis där 
ligger för tillfället Radioteaterns 
problem. 
Kristina Lindquist Stina Oscarsson Foto: Mattias Ahlm

Utställning. ”Supermarket 2014” på Kulturhuset i Stockholm

Utan väggar. Krigets 
bilder möter fredade 
formexperiment
”Supermarket 2014  
– Stockholms independent 
art fair”
Kulturhuset i Stockholm
Visas 14-16 februari.

"!Man måste inte dra ut i världen 
#ör att möta den globala samtids-
konsten. Med ”Supermarket 2014 – 
Stockholms independent art fair”, 
kommer den internationella konst-
scenen hit. I helgen $yttar 83 konst-
närsdrivna konstplatser, mobila 
verksstäder, gallerier och initiativ 
från 30 länder in på Kulturhuset i 
Stockholm.

Supermarket är en lika unik som 
återkommande konsthändelse utan 
motsvarighet på annat håll i värl-
den. På Kulturhuset bildar de många 
små utställningsbåsen en mångfal-
dig konststad med gator och kvarter 
öppna mot besökarna; Damaskus 
och Tbilisi vägg i vägg, Sarajevo och 
Reykjavik sida vid sida. Gångavstånd 
mellan Sydafrika och Vitryssland, 
endast en rulltrappa mellan Kanada 
och Albanien. Här är exilens och 
krigets bilder grannar med fredade 
formexperiment.

På Supermarket !nns  inga väggar 
mellan Johanna Havimäkis fantas-
tiska blanddjur skapade av skinn-
jackor (Galleria Sculptor, Helsing-

fors) och den syrianska konstnärs-
gruppen vars stängda experiment-
galleri i Damaskus nu upplåts #ör de 
krigsdrabbade medan de konstnä-
rer som tagit sig ut ur landet upp-
rätthåller galleriverksamheten i 
exil. På utställningsbåsets golv står 
ett öppet mosaikskrin, sinne bild #ör 
Syriens mångfald, fylld med konst-
närens dagliga brev till sin hemstad.  

Tibetkonstnären Tashi   (Bhotsun 
Art, Lhasa) beviljades inte utrese-
pass. Dock anlände hans preciösa 
tavlor; en mix av kalligra%, graf-
%ti, kinesisk mytologi och konsum-
tionskritik – där en Coca cola-burk 
i ett bräckligt lerkärl dumpar sitt 
ljusbruna innehåll i de lockiga havs-
vågorna.      

Nyskapande hantverk, mixade 
traditioner och materialkänsla är 
genomgående teman och metoder. 

Liksom recykliska #örädlingar av 
pennan, papperet, textilen (Daily 
Temporary, Fiber Art Sweden), må-
leriet (Grüntaler9, Berlin) och det 
skannade collaget (Extra Muros/
Pol’N, Nantes). Inte längre en sak i 
taget, nu $era saker åt gången.

I en stor  miljökritisk målning låter 
Petter Nilsson (Detroit Stockholm) 
isberget i Caspar David Friedrichs 
1800-talsmålning ”Hoppet” #ärgas 
gra&tispräckligt rödrosa som kött 
och blodkärl. Om 1800-talsroman-

tikerna såg isen som ett övermäk-
tigt undergångshot, ser samtids-
konsten en is som går under.

Att söka mästerverk  här är orätt-
vist. Supermarket är främst helhet, 
idé och dialog, aktivism och vis-
ningar i litet transportabelt format. 
Att den kommersiella kvalitetsmäs-
san Market $yttat fram sitt visnings-
datum ger Supermarket egen status.              

En av Supermarkets starkaste 
bilder är Hana El Degham monu-
mentalt expressionistiska målning 
”The return of the e'yptian soul” 

(Artellewa Art Space, Kairo). Den 
är avsiktligt oavslutad. Målningens 
skildring av de e'yptiska kvinnor-
nas demokratikamp infriades inte. 
En kvinnas ögon är lika tomma som 
på den antika skulptur som bildens 
kvinna bär på sina axlar. Med ordet 
”bomb” textat över skulpturens 
nakna bröst.  

Supermarket är process, #örän-
derlighet och omprövningar.

Jessica Kempe
konst@dn.se

Petter Nilsson har färgat isberget i Caspar David Friedrichs 1800-talsmålning ”Hoppet” rödrosa som kött.

Poesi.

Per Lindberg
”Röstningen är avslutad”
Albert Bonniers förlag

Det räcker med att läsa 
titeln. ”Röstningen är 
avslutad”. Det handlar 
inte om Melodifestiva-
len. Det handlar om 
livet. 

Man kan vid #örsta anblicken tro 
att Per Lindberg skriver identi%ka-
tionspoesi. Skicklig men i någon 
mån konventionell i själva formen, 
centrallyrisk och bildspäckad. 

”Vad gör det om kärleken smi-
ter !örbi/ utan!ör !önstret med en 
snäcka mot örat?/ Låt henne gå in i 
sig själv om hon vill.” 

Men det %nns samtidigt ett risk-
tagande hos Lindberg. Det är svåra-
re att dölja tricken om man skriver 
öppet kommunikativt. Jag tänker 
inte anamma inställningen att all 
avancerad språkpoesi gömmer sig 

bakom sin komplexitet – det är det-
ta som över en kam brukar av#ärdas 
som pretto, och där kastas många 
barn ut med badvattnet. Men möj-
ligheten %nns att dölja bristande 
stringens bakom referenser och 
språklek. Att gömma sig bakom 
igenkänning eller bildspråk är inte 
lika lätt.

Någonstans här be!nner  sig Lind-
bergs #örsåtliga enkelhet. Ju mer 
man läser desto starkare blir den 
underliggande komplexiteten. Ef-
ter ett tag börjar jag tycka att hans 
poesi är rent bindgalen. I längden 
blir det svårt att uppleva dikterna 
som behagliga, trots att de hela  
tiden håller en kompisartad ton. 
Poesin lirkar sig in i läsarmedvetan-
det som något slags charmig para-
sit. Sen går den till attack.  

Dikten ”Enkel resa”, till exempel, 
inleds med vardagslunk: 

”Från dag till dag/ "yttas man 

genom tiden/ talar, diskar, äter 
choklad”, men slutar i en oroande 
bild av det existentiella bakom  
fattnings#örmågan, en outgrundlig 
och vacker gåta: ”Floden har en rikt-
ning mot havet/ där man svagt hör 
krabbor röra sig/ bland "ata stenar”. 

Eller som sonetterna i sviten 
”Känsloliv i Stockholm”. Det känns 
lite som om jag tittar på en modell-
järnväg i skymning. Inne i de små 
upplysta #önstren lever människor-

na sina främmande liv: ”Hon sitter 
på en buss och regnet strömmar/ ur 
svartblå moln mot asfalt som är grå./ 
Av inre bilder skapas en tablå/ som 
jaget tyglar med nervösa tömmar.”

Det !nns ett  jag i Lindbergs dikter, 
men också en subjektivitet som 
hoppar mellan olika människor, 
och som är mer avancerad än man 
kan #örledas att tro, som rentav 
splittrar och upplöser det trygga 

ursprungsjaget och antyder att vi 
alla är samma, ekande hjärna. 

Balansgången mot de tjusande 
bilderna är svår. Det ligger i sakens 
natur att det dippar ibland. Lind-
berg #år se upp med den tilltalande 
humorn. Ibland blir det #ör mycket, 
som i upprepningen ”Inget tjänar 
något till,/ ändå älskar Ulla Eilert./ 
Inget spelar någon roll,/ ändå älskar 
Ulla Eilert.” 

Men när dikterna  funkar som bäst, 
är de direkt skrämmande. Lindberg 
skriver: ”Vem är jag när det är tyst? 
/ Vem är jag ensam med när jag är 
ensam?” Det är en fråga med möj-
lighet till vä'val #ör läsaren: hur vill 
jag använda poesi? Om jag vill vara 
lat: som en till intet #örpliktigande 
carpe diemskylt på heminrednings-
väggen. Men om jag låter texten 
djupverka: ett möte med min egen, 
skriande ödslighet. 

Livet är ett #örfrämligande. Den 
trivsamma poesin öppnar en av-
grund. I Per Lindbergs dikter är 
igenkänning lika med ensamhet.    

Aase Berg
litteratur@dn.se

Dikten lirkar sig in i läsaren 
som en charmig parasit

När Per Lindberg är som bäst är han direkt skrämmande. Foto: Inger Bladh

Johanna Havimäkis djurhuvuden är 
skapade av skinnjackor.


