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e f t e r f ö r r a å r e t s 25-årsjubileum
fortsätter Stenastiftelsen att arbeta med
samma konsekvens och långsiktighet som tidigare. Men också med förnyelse och förändring.
Årsbokens formgivning har fått ett nytt grafiskt
uttryck som vi hoppas ytterligare inbjuder till
läsning och fördjupning. Den traditionsenliga
stipendieutdelningen och festkvällen i början
av december är i år förlagd till Brewhouse, som
redan 2006 fick Stenastiftelsens stöd genom en
donation om 10 miljoner kronor, bland annat
till den stora multiarenan. Utställningen med
2022 års stipendiater inom bildkonstområdet,
smyckekonstnären Jelizaveta Suska och konstnären Eric Magassa, visas, liksom tidigare år,
på Göteborgs konstmuseum med vernissage
lördag 3 december.
Årsboken inleds med en presentation av ett
av de projekt som ligger mig mycket varmt om
hjärtat – satsningen på en lov- och simskoleverksamhet för lågstadieelever på ett flertal
skolor i nordöstra Göteborg. Insikten om språkets avgörande roll för att motverka segregation och utanförskap har vuxit sig allt starkare,
inte minst efter läsningen av Linnea Lindquists
bok En tickande bomb, en lägesbeskrivning och
larmrapport från den skolverklighet som råder i
det som brukar kallas utsatta områden.
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När Linnea Lindquist, biträdande rektor på
Hammarkullsskolan, tog initiativ till en lov- och
simskoleverksamhet, kändes det därför som
ett självklart val för stiftelsen att stödja denna
viktiga satsning. Utan språkkunskaper, läsförståelse och förmåga att formulera sig fortsätter
klyftan mellan dem som knäckt läskoden och
dem som står utanför att vidgas. Inte minst av
den anledningen måste insatserna för att motverka detta komma så tidigt som möjligt. Det
är med stor glädje jag nu kan konstatera att
verksamheten slagit mycket väl ut och numera
omfattar inte bara Hammarkullsskolan utan
hela 17 skolor i nordöstra Göteborg.
Att språk, lärande och identitetsutveckling är tätt sammanlänkade insåg redan Maria
Montessori för mer än hundra år sedan, då hon
konstaterade att handen är hjärnans verktyg.
Lovskolans lärare vittnar om hur elever, som
tidigare stått helt utanför skrivande och förmåga att forma sina egna tankar, nu med förbluffande hastighet tillägnat sig dessa redskap
och kunskaper.
I årsboken porträtteras även årets sex lysande
kulturstipendiater, som alla på sitt vis, hittat
egna och unika uttryck och språk inom bildkonst, musik, dans och skådespeleri. Bland årets
stipendiater finns, för första gången i Stena-
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stiftelsens historia, också en representant för
översättandets konst – Helena Hansson, verksam i Göteborg och bland mycket annat den som
gett nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah en
svensk språkdräkt.
God läsning!

Madeleine Olsson Eriksson
Ordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
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Lov- och simskola
nordöstra Göteborg
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson
Foto: Peter Claesson

Den svenska skolans segregation och bristande
likvärdighet har varit ett återkommande och
hett ämne i samhällsdebatten under en längre
tid. När Linnea Lindquist, biträdande rektor
på Hammarkullsskolan i nordöstra Göteborg,
2018 tog initiativ till en lov- och simskola
var projektet ännu i mindre skala. Syftet och
målet var att förbättra förutsättningarna för
lågstadieelever med svenska som andra språk
och motverka det glapp som uppstår under ett
långt sommarlov, då möjligheterna att träna
sig i svenska kanske helt försvinner.
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s e d a n 2 0 2 1 h a r Stenastiftelsen engagerat sig i lov- och
simskoleverksamheten, som nu växt till att omfatta 17 skolor i
nordöstra Göteborg. Ett av stiftelsens fokusområden är sedan
länge stöd till barns och ungdomars utveckling, inte minst i
form av tidiga insatser för att främja läsförståelse och språkutveckling.
Som i allt framgångsrikt arbete krävs det uthållighet, kontinuitet och ett långsiktigt tänkande. För att få reda på mer om
både bakgrunden och den konkreta verksamheten, stämmer vi
träff med projektsamordnaren Felix Larsvik en eftermiddag i
mitten av juli. Lovskolan har redan varit igång under ett par
veckor, men när vi kommer dit är dagens undervisning, som är
förlagd mellan klockan 9 och 13, över.
– Jag blev involverad först i år, säger Felix Larsvik, när vi har
slagit oss ner i ett av klassrummen.
– Men som ni vet startades lovskolan här på Hammarkullsskolan 2018, när rektorn Linnea Lindquist ville hitta ett sätt att
överbrygga svårigheterna som många elever med svenska som
andraspråk har, och som senare leder fram till icke godkänt
betyg i svenska i årskurs sex. Tankegångarna bakom simskolan
är liknande. Man såg behovet av extra, kompensatorisk verksamhet för de många elever här ute som kommer från kulturer
där simkunnighet och vattenvana inte är ett självklart inslag i
barnens utveckling. Också där såg man hur det ledde till icke
godkänt betyg i idrott i sexan, då eleverna bland annat förväntas kunna simma 200 meter. De resurser som avsattes för
simundervisning inom ramen för den ordinarie skolverksamheten, räckte helt enkelt inte till.
– Den kanske viktigaste slutsatsen av detta var att det krävs
att man börjar mycket tidigare med stödjande insatser. Det
finns många fördelar. Dels är de yngre barnen generellt lättare
att nå och mer positivt inställda till skolan överhuvudtaget,
dels hinner inte klyftorna och kunskapsglappen växa sig så
stora. Sommarlovet är dessutom långt, och det är inte alla som
har så mycket att göra.
– Det finns allt att vinna på att börja så tidigt som möjligt.
Det var för övrigt möjligheten att verkligen kunna påverka i
positiv riktning som gjorde att jag själv valde att utbilda mig
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till lågstadielärare, framför att satsa på att bli gymnasie- eller
högstadielärare. Längre upp i åldrarna är det så oerhört mycket
svårare för en enskild lärare att göra skillnad, och så många
andra faktorer som påverkar och spelar in.
Sedan 2021, då Stenastiftelsen kom in i bilden, deltar 17
skolor i projektet, men själva verksamheten bedrivs på fyra
av dem. Hur är lovskolan organiserad mer i detalj
– Här på Hammarkullsskolan har vi elever från Emmaskolan,
Eriksboskolan, Lärjeskolan och Bergsgårdsskolan som följer
lov- och simskoleundervisningen och även erbjuds sommarfritidsplats, om de vill ha det, så att de slipper att åka tillbaka till
sina egna skolor.

Felix Larsvik,
projektsamordnare.
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Ungefär hur många elever rör det sig om
– Jag tror att det var 167 som anmälde sig. De flesta var från
Hammarkullsskolan, kanske mest därför att man här visste vad
det handlade om. Det tar tid att bygga upp en verksamhet och
framförallt att sprida kunskapen om den. En del elever kan eller
vill av olika skäl inte vara med hela perioden. Och eftersom hela
verksamheten är frivillig försöker vi se till att det går att följa
undervisningen i kanske tre av de sex veckorna också. Men det
händer att barnen vill fortsätta längre, när de upptäcker hur
roligt det är.
Vilken är din egen roll i projektet
– Jag anställdes som samordnare och projektledare i år, när verksamheten utökades så mycket. Först på 20 procent från mitten
av februari till sista maj, då jag främst ägnade mig åt att rekrytera personal. Eftersom jag själv utbildar mig till lågstadielärare
på Pedagogen, hade jag en stor fördel i det att jag lätt kunde få ut
informationen. De som rekryteras är alla lärarstudenter i slutet
av sin utbildning. Jag har också ganska mycket tidigare erfarenhet av projektledning, främst inom den ideella sfären.
Var det svårt att få tjänsterna besatta
– Nej, intresset var stort. Det som var litet svårare, var att alla
inte kunde jobba hela perioden. Men vi har full bemanning och
noggrann överlämning till de lärare som byter av varandra.
Från juni till mitten av augusti jobbar jag 100 procent. Min roll
nu är främst att vara problemlösare och ständigt tillgänglig
om några praktiska frågor skulle dyka upp. Lärarna skall inte
behöva ägna någon tid alls åt det, utan kunna lägga all kraft på
undervisningen och barnen.
En viktig del av förberedelsearbetet måste ju vara att få ut
informationen om vad lov- och simskolan är och vad den
erbjuder eleverna. Hur har det fungerat
– Det ingick i mina uppgifter under våren och så här i efterhand
kan jag se att vi hade behövt vara ännu tydligare, och framför
allt borde informationen ha gått ut på fler språk. Nu blev det
ganska många missförstånd – särskilt på de skolor som inte
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tidigare haft lovskola. Jag kommer att dokumentera allt – de
positiva erfarenheterna och det vi kunde ha gjort bättre – så att
man kan dra nytta av det och lära sig till nästa gång. På Hammarkullsskolan, där verksamheten redan var etablerad, visste
barn och föräldrar vad det rörde sig om. På andra skolor trodde
en del att det var fritidsverksamhet.
Så en lärdom är att sprida informationen på flera språk och
kanske genom personliga kontakter, inte bara på papper
– Ja, absolut. Här skulle vi till exempel varit behjälpta av om
informationen åtminstone funnits tillgänglig på somaliska,
arabiska och engelska. Man skulle kunna ha den på många
fler språk förstås. Vi har elever som skulle gagnas av om den
fanns på vietnamesiska och kinesiska också. Vi har delvis kunnat överbrygga språkbarriären genom att en del av lärarna och
assistenterna behärskar arabiska och somaliska, som är de två
stora språken här ute.
– Man kan tycka att vi borde ha förstått det här redan från början, men insikten om hur stort problemet var, kom ganska sent
i processen. Men, som sagt, nästa gång gör vi på ett annat sätt.
Simskoleundervisningen, hur är den organiserad
– Där har vi erfarna simskollärare från klubben Göteborg Sim,
som har god vana vid just den åldersgrupp det rör sig om. Dessutom finns det simskoleassistenter som är med hela tiden, även
i omklädningsrummen, och ser till att allt går som det skall.
Undervisningen sker här intill, i Hammarbadet, och varje grupp
har tio undervisningstillfällen. Jag har förstått att det har gjorts
enorma framsteg – snabbt. Barn som tidigare absolut inte ville
gå i närheten av vatten simmar nu kortare sträckor på egen hand.
Det märks att det är många som tycker att det är roligt och som
vill fortsätta med simlektioner. Då kan vi hänvisa dem vidare till
andra simskolor. Att övervinna en rädsla och ett hinder på det
sättet, innebär förstås mycket för barnens självkänsla.
Vad har du själv lärt dig av det här arbetet
– Många saker, säger Felix Larsvik och funderar. Men jag tror att
det är viktigt att ha med sig insikten om hur arbetssituationen
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i dagens skola ofta ser ut. Hur stressade lärarna är och hur litet
tid det finns över för att hinna med det där extra arbetet som
skulle behövas. Hur många lärare ständigt känner att de inte
räcker till och inte hinner att ge varje barn den tid som krävs.
– Jag har själv jobbat en del i områden med liknande demografi och det jag har upplevt är att det finns ett stort engagemang från många föräldrar. De vill att deras barn skall lyckas,
vet hur viktigt det är att klara skolan, men också i kontakten
mellan skola och vårdnadshavare är språkbarriärerna ofta det
stora problemet. Min generella erfarenhet av att jobba på skolor
i mångkulturella områden är att engagemanget från föräldrarnas sida kan vara väl så stort som på skolor där majoriteten av
barnen har svenska som modersmål. Så det handlar allra mest
om att ta vara på möjligheterna och hitta sätt att samarbeta på.
Inriktningen på lovskolan är språkstärkande arbete inom
alla ämnen, men med tyngdpunkt på svenska och matematik.
Skoldagen för eleverna pågår mellan 9 och 13, inklusive lunch
och raster. Lärarna finns däremot på plats mellan 8 och 16.30.
Det vore fint att få träffa några av dem och höra deras egna
berättelser. De flesta kan nog vara överens om behovet av
stödinsatser, men det intressanta här är att det inte längre
stannar vid vackra ord och fromma förhoppningar utan
omsätts i praktik.
– Absolut! Eleverna är grupperade efter kunskapsnivå och hjälpbehov, men vi har valt att ge grupperna färgnamn istället för
att använda siffror eller bokstäver. Gul, Blå och Röd. Lärarna i
grupp Blå sitter och planerar i ett av klassrummen litet längre
bort i korridoren.
De fyra lärarna Sally Dallachi, Larglinda Meholli, Alexandra
Bolmsjö och Alonnika Ritchey avbryter sitt överlämnings
arbete inför kommande vecka, då Larglinda kommer att
ersätta Alexandra i undervisningsteamet, som alltid består av
två pedagoger.
Vill ni presentera er själva och berätta litet om hur ni arbetar
– Jag kan börja, säger Alonnika Ritchey. Min roll just nu är
framförallt att ha enskild undervisning med två elever. De
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Från vänster, lärarna Larglinda Meholli,
Alonnika Ritchey och Sally Dallachi.
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behöver träna väldigt mycket mer på läsning, ljuda mycket
och repetera. För att de skall komma igång och utvecklas och
inte ge upp, krävs det just att man sitter med dem en och en,
och att de faktiskt får den tid de behöver. Att fånga upp de här
eleverna tidigt hjälper dem att hämta in och komma ikapp. Det
som kan kännas som oöverstigliga hinder blir hanterligt och
inte längre hopplöst.
Precis det som sällan eller aldrig hinns med i den ordinarie
skolan, med stora klasser och begränsade hjälpresurser
– Ja, exakt. Det är därför det är så roligt och tillfredsställande
att arbeta här. Jag jobbade faktiskt på lovskolan redan förra
året, då allt var i mindre skala, och ville gärna komma tillbaka.
– Sally och jag jobbar tillsammans med just den grupp som
har det här klassrummet, säger Alexandra Bolmsjö.
– Vi inriktar oss väldigt mycket på språkutvecklande arbete
så att barnen skall kunna träna sig i att använda svenska språket aktivt, kunna skriva, läsa och berätta. Även i matematikundervisningen är språkförståelsen avgörande. Vi använder helt
enkelt alla tillfällen vi har för att träna svenska och ge barnen
chans att utöka sitt ordförråd och fördjupa sin språkförståelse.
– Det kan vara en så enkel sak som att de alltid måste formulera sig i ord, inte bara peka på något som står skrivet på tavlan,
säger Sally Dallachi.
– Om vi till exempel medvetet har skrivit ett ord där någon
bokstav är fel eller skall bort, måste de berätta med egna ord
vad de ser och förklara vad som skall göras. Och som sagt, även
i matematiken är det fokus på språket. Fler och färre är till
exempel ofta svåra begrepp för elever med svenska som andra
språk. Det räcker inte med att kunna siffrorna för att lösa en
matteuppgift, du måste förstå vad siffrorna refererar till och
representerar och hur det beskrivs i ord.
– Ett annat exempel är det vi gjorde i går, då vi delade upp
klassen i två grupper och lät dem skriva varsin gemensam berättelse. Uppgiften i dag var att återberätta historien för någon ur
den andra gruppen och på så sätt använda språket aktivt.
– Det är så roligt att se hur mycket som redan har hänt under
de här veckorna, säger Alexandra Bolmsjö. Från att många av
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barnen inte vågade skriva överhuvudtaget skriver de nu hela
tiden, och älskar det! Det känns förstås fantastiskt att få vara
med om den progressionen. Nu slutar jag på fredag och Larglinda tar över i nästa vecka, men erfarenheterna och kunskaperna vi själva får under de här veckorna är ovärderliga.
– Sally och jag kommer att fortsätta att jobba tillsammans
på samma sätt, säger Larglinda Meholli. Jag ser fram mot att få
lära känna barnen och verkligen kunna hjälpa dem med det de
behöver på en individuell nivå.
Vad innebär det att vara två pedagoger i klassrummet
– Det är väldigt skönt att vara två, särskilt när kunskapsspannet
är så stort, säger Alexandra Bolmsjö.
– Och vi har fördelen att alltid kunna få stöd av varandra,
både vad gäller de rent pedagogiska frågorna, men också praktiska saker, som att till exempel kunna gå ifrån och kopiera, om
det skulle behövas, säger Sally Dallachi. Tanken här är att det
är två pedagoger som arbetar tillsammans med en mindre, hanterlig grupp elever. I den vanliga skolan är klasserna så mycket
större och om man är två, är det en assistent eller hjälplärare,
inte en annan pedagog.
– Det har också fungerat väl med eleverna från de andra skolorna. Och det märks att barnen tycker att det är roligt med lovskolan. De kommer springande på morgonen och är också måna
om varandra. De räknar in och kollar att alla är med efter raster
och så vidare. Lovskolans syfte är ju att stärka barnens förmågor och öka deras kunskaper i framförallt svenska språket, men
vi har samtidigt roligt, det är många skratt och mycket glädje.
– Jag vet också exempel på elever som var med redan förra
året, säger Alonnika Ritchey. De hade varit ganska isolerade
och utanför i sin ordinarie skolverklighet och hittade här ett
nytt sammanhang där de kunde knyta andra kontakter. Den
sociala aspekten är också viktig.
Hur skiljer sig arbetet i lovskolan från situationen och
villkoren i den ordinarie skolverksamheten
– Den stora skillnaden är att få känna att man räcker till och
faktiskt ha resurser och tid att genomföra det man har satt
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upp som mål, säger Alonnika Ritchey. Att man får utnyttja och
förverkliga sin pedagogiska potential. Jag har ungefär fyra års
sammanlagd erfarenhet av att jobba ute i olika skolor. Det är
tyvärr närmast en omöjlighet att hinna se och ägna sig åt varje
barn som ensam ansvarig och mentor för kanske 24 till 27 elever.
– Jag kände genast att jag ville ta tillfället att jobba i lovskolan,
säger Alexandra Bolmsjö. Både för möjligheten att få arbeta
med ett helhetsperspektiv och för chansen att kunna hjälpa till
där det behövs som mest. Jag har gjort en del av min praktik i
Länsmansgården och kan verkligen se hur många av eleverna
där skulle ha stor nytta av lovskola. Det borde finnas överallt!
En förhoppning är ju att vi som har jobbat inom lovskolan och
sett vilka goda och snabba resultat det blir, skall kunna implementera idéerna och sprida kunskaperna på våra kommande
arbetsplatser.

Larglinda Meholli i klassrummet
på Hammarkullsskolan.
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Zerjon Abebe
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson
Foto: Peter Claesson

Zerjon Abebe är, bland mycket annat, dansare
och koreograf och en av grundarna av det
Göteborgsbaserade, internationella dans
kompaniet Twisted Feet, liksom av dess
akademidel, dansskolan Twisted Feet Dance
Academy. Danskompaniet, som han startade
tillsammans med sin partner Nina Kolbrunner,
Stina Bojling och bröderna Denny och Tony
Hultén, har funnits sedan 2003, dansskolan
sedan 2008. Bägge verksamheterna har sedan
dess rönt många framgångar och tilldelats
ett flertal utmärkelser. Samarbetena med
bland andra Göteborgsoperan, Backa Teater,
Angereds Teater, Stora Teatern och Chalmers
har både skapat nya kontaktytor och utvecklat
nya uttrycksformer. Men nu inleds ytterligare
en fas i Zerjon Abebes konstnärliga bana. 2022
bildade han och Nina Kollbrunner en ny kreativ
bas och plattform med arbetsnamnet Zeni Studio.
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v i t a r o s s ut till Ringöns industriområde på Hisingen
där den nya lokalen ligger, och lyckas efter ett tag hitta fram
till rätt adress. Just när vi skall gå runt hörnet för att hitta
ingången öppnas dörren och Zerjon Abebe kliver ut på den
lastbrygga som leder in till den nya studion. På vägen dit har
vi passerat en mängd olika verksamheter som alla är en del av
det kreativa nätverk som fortsätter att växa fram och etablera
sig på Ringön.
– Vi letade efter ett ställe där flera konstformer skulle kunna
mötas, säger Zerjon Abebe. En lokal som var inbjudande och
flexibel och som snabbt gick att ställa om och anpassa efter helt
olika ändamål. Filminspelningar, fotosessioner, seminarier,
workshops, utställningar, musik, digitala events eller onlineinspelningar och så vidare.
Det är lätt att föreställa sig hur den enorma industrilokalens
stora ytor skulle kunna ge plats åt allehanda aktiviteter. Det är
sparsamt möblerat, ljust och högt i tak. En sittgrupp med en soffa,
några fåtöljer och ett bord bildar ett rum i rummet och i taket löper
skenor som gör att belysningen lätt kan förändras. Det finns en
stor spegel på en av väggarna och ett högtalarsystem – även det
flyttbart. I en angränsande del finns ännu ett rum med fönster ut
mot lokalen, ett duschrum, toaletter och ett pentry.
– Redan innan allt var klart var det två unga filmare som
genast ville flytta in. En av dem har faktiskt en bakgrund inom
dansen. Jag ser det som ett ypperligt tillfälle att lära mig mer.
I vår allt mer digitaliserade värld måste man kunna använda
sig av så många kommunikationsformer som möjligt. Och om
det är någonting som jag har lärt mig genom åren så är det att
det är i krockarna och mötena mellan olika uttryck som de nya
idéerna föds.
– Här på Ringön finns också mycket att inspireras av. Det
händer saker hela tiden även om det inte alltid uppmärksammas. Men det kan också vara någonting bra i det. Konsten
behöver få vara i fred och få tid att växa fram på egna villkor,
inte genast bedömas och värderas. Bara detta att vara omgiven
av människor som alla arbetar med olika kreativa projekt skapar en positiv konkurrens. Du ser vad andra håller på med och
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det inspirerar dig att jobba ännu hårdare med ditt eget uttryck,
att höja nivån ytterligare ett snäpp. Men på ett bra sätt. Jag blev
glatt överraskad av den känsla av gemenskap som finns här –
en vilja att hjälpa varandra snarare än att armbåga sig fram på
andras bekostnad.

Community X är ett
projekt med dansfesti
valer i Västra Götaland
och Halland. Idén och
målet är att bygga
lokala nätverk och
mötesplatser för dans
intresserade ungdomar.
Projektet, som bland
annat fått stöd från
Allmänna Arvsfonden,
initierades 2013.

Berätta mer om vad som ledde fram till beslutet att lämna
Twisted Feet. Du har i högsta grad varit involverad och
delaktig i både danskompaniet och skolverksamheten och
tillsammans med dina kollegor på många vis brutit ny mark
för dansen genom samarbeten med olika teaterhus, organisationer, företag och utbildningar. Twisted Feet har också
varit initiativtagare till flera socialt och konstnärligt viktiga
projekt, som exempelvis dansfestivalerna Community X, som
ni startade på en rad platser runtom i regionen.
– Det är alltid bra att röra på sig och för att arbeta fram något
nytt krävs tid. Och den tiden fanns till slut inte när både Nina
och jag var involverade i hela organisationen. Vi har hela tiden
parallellt velat utveckla vår egen konstnärliga och kreativa
väg och också velat fortsätta att arbeta internationellt. För
att hitta det utrymmet var det nödvändigt att en av oss tog ett
steg tillbaka. Nina är fortfarande aktiv inom skoldelen. Jag
tror överhuvudtaget att det är bra att inte stanna för länge på
samma position. Man måste släppa fram andra också och ge
dem en chans att hitta egna lösningar. Och jag vet hur jag själv
fungerar – jag är som bäst när jag medvetet försätter mig i situationer där jag måste skapa nya förutsättningar. Så jag kastade
helt enkelt ut mig själv ”på gatan”! Nu är vi i en uppbyggnadsfas
och jag vill hålla så mycket som möjligt öppet. Inte låsa fast och
sätta ramar utan ge den här plattformen en chans att växa organiskt. Målet är ett kluster av verksamheter som kan dra nytta av
och inspireras av varandra.
– Många av grundtankarna fanns och finns redan inom Twisted
Feet. När jag var liten var jag väldigt förtjust i Astrid Lindgrens
Emil i Lönneberga och har använt idén om snickeboa – fast gett
den en annan innebörd. Emil kastades in i snickeboa och fick
sitta där som straff när han hade gjort hyss. Jag vill att vi medvetet kastas in i snickeboa och ägnar tiden där åt positiva hyss!
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Under alla de år jag har jobbat med barn och ungdomar har jag
lärt mig hur viktigt det är att bejaka idéer, även om de verkar
galna, knäppa och ogenomförbara. Man måste börja där. Inte
genast tala om att det inte kommer att gå. Inom Twisted Feet
har vi hela tiden, och mycket medvetet, jobbat med en förebilds
metodik som bygger på att ge människor chans att bygga upp
självkänsla och hopp och en styrka att ta sig vidare. Positiva
cirklar som gör att kunskaperna kan föras vidare till andra.
Den sortens pedagogik går att applicera på alla verksamheter
och på alla nivåer. Vuxna behöver också fria utrymmen för att
våga testa och pröva, kanske misslyckas, prova igen och upptäcka andra sätt att fortsätta.
Så en av tankarna med den här plattformen är att skapa en
fri yta för utövande konstnärer inom olika discipliner, och
ge plats åt den sortens fruktbara möten och krockar som du
själv söker dig till
– Ja, exakt. Inte minst här i Västra Götalandsregionen finns alldeles för få plattformar och mötesplatser för folk över 20 år. Då
menar jag från 20 upp till 100 år. För att till exempel kunna fortsätta att jobba framgångsrikt med barn och ungdomar måste
man också ha möjlighet att själv hämta inspiration och näring
någonstans. Annars leder det till att människor flyttar härifrån
och den grund alla kulturskolor etcetera har lagt går förlorad.
Kunskapen försvinner och den infrastruktur som har byggts
upp raseras. Om man ser det som en utvecklingsmodell i form
av en trappa är det plötsligt stora hål i vissa av trappstegen. Det
här är något jag har kämpat med att förklara för politiker och
beslutsfattare. En del av det vi ägnat oss åt i Twisted Feet har
just varit att försöka motverka detta genom initiativ som täpper till hålen och skapar bryggor som kan leda vidare.
– När det gäller krockar och möten med andra konstformer
och andra uttryck är det själva navet i det jag gör. Att vara
öppen och nyfiken är det bästa sättet att hålla den konstnärliga gnistan levande. Nästan all bra konst uppstår ur kollisioner och blandningar, ur möten där man inte på förhand kunnat
räkna ut vad som kommer att hända. Jag vill alltid lära mig nya
saker och tycker att devisen ”Always be a Student” är det bästa
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Streetdanceföreställ
ningen Wall Street hade
premiär på Göteborgs
operan i maj 2012. Det
sjunde blinget gavs på
Backateatern hösten
2008.
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sättet att förhålla sig till omvärlden på. Det är därför jag har
kunnat ägna mig åt så vitt skilda samarbeten och uppdrag. Allt
från arbete och föreställningar i förorterna till Wall Street, som
var den första streetdance-föreställningen på Göteborgsoperan, eller Mattias Anderssons och Backateaterns Det sjunde
blinget, koreografier för konståkare som Kristoffer Berntsson
eller danslektioner och koreografier för Håkan Hellström. För
att ta några exempel. Och i alla dessa möten har jag själv lärt
mig massor som jag har kunnat ta med mig och omvandla i mitt
eget arbete.
Hur var det att ha Håkan Hellström som elev? Var det inför
konserterna på Ullevi
– Ja, precis. Det var inför den sista konserten före pandemin. Vi
tränade nog tillsammans i närmare ett och ett halvt år. Det var
enormt lärorikt. Det var egentligen först då som jag förstod hur
stor Håkan Hellström är – som människa. Jag hade inte lyssnat
särskilt mycket på hans musik och det var inte heller den vi spelade när vi övade. Han är en otroligt hårt arbetande artist och
dessutom väldigt ödmjuk och snäll som person. Han använde
varje millisekund till att träna och arbetade hårdare än de flesta
dansare jag har jobbat med. Det var verkligen inspirerande.

Det lilla pianostycket
Für Elise komponerades
troligen 1810, men publi
cerades först 1859, 32 år
efter Beethovens död.

Kan du beskriva din pedagogiska metod och hur du tänker
när du lär ut till andra
– Det jag försöker att lära ut är alltid grunderna, det som gör
att du sedan kan gå vidare och göra din egen tolkning. Hip
hopens fotstegsarbete och gung har alltid med trummans beat
och puls att göra. Om du hör Beethovens ”Für Elise” på piano
är det knappast hip hop du vill dansa utan kanske något mer
svävande, flytande. Så fort trumman och beatet kommer in vill
kroppen automatiskt följa med. Det gäller housemusik också.
Om du spelar den sortens musik för en liten baby kommer han
eller hon ofelbart att börja gunga och följa rytmen. I grunden
handlar det om att kunna förkroppsliga och gestalta det musiken uttrycker, vilken genre eller stil det än är.
– Oavsett vem det är som är elev är min utgångspunkt densamma: lära ut en grund och träna så mycket att man sedan kan

40

Stenastiftelsen Årsbok 2022

gå vidare och göra sin egen grej. Jag ville inte att någon skall
kopiera mig, jag vill ge andra redskap som gör att de kan förverkliga sina egna visioner.
Att låta olika influenser smälta samman och utforska olika
uttryck och stilar verkar ha varit din konstnärliga strategi
ända från början. Just nu är du uppslukad av tangons värld.
Berätta litet mer om varför och hur det började.
– Intresset väcktes nog på allvar när Nina och jag var inbjudna till
en salsafestival i Spanien, för ett par år sedan. Salsavärlden är
ganska öppen för andra stilar och en kväll var det en workshop i
tango med ett par från Colombia. När de i slutet plötsligt började
att freestyla och improvisera till musiken, var det en helt överväldigande upplevelse. Det var så starkt och emotionellt gripande
att både Nina och jag kände att det här måste vi gå djupare i. Det
var också själva improvisationen – att det var här och nu och
ingenting emellan. Det är det som intresserar mig allra mest.
Att omedelbart och simultant kunna gestalta och förkroppsliga
musiken. Det är samma sak som inom hip hopens battlevärld
eller danstävlingar. Dj:n spelar musik som du inte vet vad det är
från början och du måste skapa något direkt, i ögonblicket. Den
sortens utmaningar är de roligaste och mest utvecklande och
kan också bli ett sätt att verkligen hitta sitt eget uttryck.
– Så länge vi bägge var hundraprocentigt involverade i Twis
ted Feet fanns inte tiden att fördjupa sig i tangon, men nu tränar vi, tar klasser på olika ställen och passar på att gå på alla
tango-workshops som dyker upp. Ju mer jag kommer in i den
världen desto mer fascinerad blir jag. Men det tog tid att ta till
sig musiken, som ju är mycket mer gammaldags och ålderdomlig än det jag brukar arbeta med. Inom tangovärlden har man i
mycket högre grad hållit fast vid traditionen och inte förändrat
så mycket. Nu har jag, inte minst under barnvagnspromenader,
lyssnat in mig på alla de klassiska argentinska tangoorkestrarna och kan förstå och urskilja de mer subtila skillnaderna
och detaljerna. Och nu älskar jag musiken! Just nu vill jag inte
blanda tangon med något annat. Jag måste först renodla den,
lära mig att behärska uttrycket fullt ut. Sedan, när jag kan alla
regler, kan jag börja att bryta mot dem.

Zerjon Abebe
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Favoritverktyg: Mitt bästa verktyg är kunskap.
Genom att dela med sig och förmedla kunskap
skapar man förutsättningar för den nya
generationen att fullfölja och förverkliga sina
drömmar. Kunskap ger självkänsla, hopp och
perspektiv. Kunskap är en positiv maktfaktor
som formar nuet och framtiden.
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– Tangons historia är intressant på många sätt. Den är
mycket mer mixad och sammansatt än man kanske tror. Det
är inte så många som känner till att själva ordet tango kommer
från Kongo, och var namnet på de dansfester de svarta, afrikanska slavarna i Argentina höll i de allra fattigaste kvarteren.
Så precis som med det mesta man tittar närmare på, är det
ett resultat av ett möte och en blandning mellan olika kulturer, erfarenheter och människor. Tangon är ett möte mellan
Afrika, Europa och ursprungsbefolkningen i Sydamerika. Det
var också först när tangon spreds vidare och blev populär utanför Argentina, och till exempel började att dansas i Paris, som
man i Argentina verkligen började att värna om den som sitt
kulturarv. Att tangon dessutom är en pardans gör den ännu mer
lockande för min del. Jag letar alltid efter sätt att förnya och
utveckla pardansen och kunna blanda den med singeldans.
– Sedan får vi se vad nästa steg blir. Men just nu, och säkert
ett bra tag till, är det tangon jag fokuserar på. Det finns mycket
kvar att lära sig.
Vårt samtal har börjat mitt i den utveckling du befinner dig i
just nu och har bokstavligen utgått från din nya plattform här
ute på Ringön. Men hur började din egen resa, hur hamnade
du i dansens värld från början
– Jag har levt ungefär halva mitt liv här i Göteborg, men är uppvuxen i Rinkeby. Min pappa är politisk flykting från Etiopien
och fortfarande aktiv politiker i Stockholm. Så det sociala
engagemanget och intresset och viljan att påverka samhället
har jag nog med mig hemifrån. Från båda mina föräldrar. Men
mitt sätt är via dansen.
När flyttade du till Göteborg
– Direkt efter gymnasiet. Jag hade gått naturvetenskaplig linje
och kom hit för att läsa till dataingenjör på Chalmers. Men
jag kände efter ett tag att det inte var vad jag verkligen ville
ägna mig åt. Jag ville jobba närmare människor, inte bara med
ettor och nollor. Jag gick tre terminer på Chalmers och läste
dessutom spelprogrammering under ett år. Intresset för problemlösning av olika slag finns ju fortfarande kvar – bara på
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ett annat sätt. Jag kan se att jag har haft nytta av min matematiska bakgrund även i det jag gör i dag. Just nu pluggar jag
Python-programmering vid sidan av, som ett sätt att stimulera
hjärnan och kanske på sikt kunna utveckla egna appar.
Men när kommer dansen in
– Från det jag var 12 var jag och mina syskon ute och dansade
på fritidsgårdarna i Rinkeby varenda helg. Och varje gång, när
jag som vanligt kom för sent hem, sade min pappa att det här
var sista gången. Så dansen började inte med några klasser eller
i någon dansskola utan bokstavligen på fritidsgårdarnas golv.
Sedan fortsatte det med att man tränade för sig själv, hemma.
– När jag hade flyttat till Göteborg var det en tjejkompis som
undrade om jag ville hänga med på en klass hon skulle gå på. Det
gjorde jag, och tyckte att det var kul, men tänkte inte mer på det.
När jag ett tag senare, mest av en slump, stötte på den som hållit
i klassen sade han att han hade letat efter mig och frågade om
jag ville bli danslärare! Jag trodde först att jag hade hört fel, men
han insisterade och sade att han genast hade sett något speciellt
i mitt sätt att dansa. Han ordnade omedelbart ett möte med sin
chef och uppmanade mig att säga att jag hade dansat i London
och på andra ställen. Som tur var slapp jag den frågan, han sade
bara: ”Bra! Vi testar. Kan du börja med en gång?”
– Är det någonting jag har med mig hemifrån så är det mina
föräldrars uppmaning att aldrig göra någonting halvhjärtat,
att alltid satsa allt. Så det jag gjorde var att jag parallellt med
dansundervisningen själv tog varenda klass jag kunde hitta och
gick in för att lära mig alla olika dansstilar, tills jag behärskade
dem fullt ut. Samtidigt började jag att strukturera och bryta ner
elementen i min egen dans, för att analysera beståndsdelarna
och kunna lära ut. Det var väl på sätt och vis embryot till det
som flera år senare blev dansskolan Twisted Feet.
– Jag fick chansen och tog den. Det är ett exempel på hur viktigt det är att någon tror på en i ett tidigt skede. Efter det handlar det mest om hårt arbete och att inte ge upp. Jag brukar alltid
säga: Jag jobbar med människor, dansen är bara mitt verktyg.

Python är ett
programspråk med
öppen källkod som
lanserades av Guido
van Rossum 1991.
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Zerjon Abebe
Född 1977 i Addis Abeba
Bor och arbetar i Göteborg
Bakgrund
Dansare, koreograf, regissör, initiativtagare
och medgrundare till Twisted Feet dans
kompani och Twisted Feet Dance Academy.
Twisted Feet grundades 2003 i Göteborg och
arbetar med att skapa plattformar och sammanhang för ungdomar genom workshops,
shower, tävlingar och events med målet att
skapa delaktighet, hopp, självkänsla och förebilder för den unga generationen.
Utbildning
Självlärd och utbildad i Sverige och USA inom
bl a house, jazz, salsa, tango och streetdance.
Specialicerad inom popping, locking, hiphop,
och salsa.
Community plattformar/co-producent
2008–2019 Göteborg Dance Festival,
Plattform X, Swedish Dance Delight
2014–2017 Dansnätverket Community X,
arvsfondsprojekt Västra Götaland
Turnéer, festivaler, workshops, Nina & Zerjon
2010–2019 Japan, Australien, Ukraina,
Mexiko, Nya Zeeland, Indien, Kina, Singapore,
Förenade Arabemiraten, Dubai, Sydafrika,
Angola, USA, Frankrike, Rumänien, Finland,
Belgien, England, Skottland, Turkiet,
Ryssland, Kroatien, Spanien, Tyskland, Norge
Regi, koreografi, konstnärliga
produktioner av Twisted Feet
2015, 2016, 2021, 2022 5° Degrees,
klimatföreställning Stora Teatern, Dansens
Hus, Kungsbacka Teater
2012 Wallstreet, Göteborgsoperan
2008 Sjunde blinget, Backateatern
2006, 2007 Cinderella i skuggan av skon,
Pusterviksteatern, Sverigeturné
2004, 2005 Rewind, Pusterviksteatern,
Angeredsteatern

Dansare i andra produktioner
2001–2003 Game, Art of Spectra, Sverigeturné
2001 Aida, Göteborgsoperan
Koreograf, tränare
2020 Melodifestivalen, SVT
2019, 2020 Wallmans Salonger Oslo
2017, 2018 Håkan Hellström
2013 Bingolotto, TV4; Volvo lastvagnar, sju
månaders produktion
2013, 2011 Eldsjälsgalan invigning TV4
2011 Rosa bandet, invigningsgala TV3
2010–2012 Världsmästarna i synkroniserad
konståkning, Team Surprise
2008–2012 Svensk mästare i konståkning,
Kristoffer Berntsson
Tävlingar, urval
2016 Vinnare av Streetstar Showcase of The
Year
2012 Vinnare av Dance Delight Finland
2011 Vinnare av Dance Delight Paris; vinnare
av Nordic Moves Finland
2010 Vinnare av Roots Scandinavia Norge
Utmärkelser, stipendier
2014 Konstnärsnämndens Birgit Cullbergstipendium; stipendium Stiftelsen Agnes
Karlssons fond
2009 Göteborgs kulturpris
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Helena Hansson
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson
Foto: Peter Claesson

För första gången i Stenastiftelsens drygt
25-åriga historia går ett av kulturstipendierna
till en översättare. Helena Hansson är bosatt i
Göteborg och till de många författare hon har
översatt till svenska hör 2021 års nobelpristagare Abdulrazak Gurnah. Hon översätter
huvudsakligen skönlitteratur från engelska
och danska, men även böcker för barn och
ungdom, en del lyrik och dessutom mer fackboksinriktade texter, som till exempel en biografi om pianisten Svjatoslav Richter.
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v i s t ä m m e r m ö t e i Helena Hanssons bostad i Majorna,
där vardagsrummet avslöjar hennes andra stora intresse –
musik. Ovanpå det äldre svarta pianot ligger en b-kornett och
på pianostolen en digital saxofon.
– Jag har precis fått hem den, säger Helena Hansson. Det kan
vara svårt att öva obehindrat i en lyhörd lägenhet annars. Jag
har två tromboner i klädkammaren också. Men de, liksom kornetten, är mina barns instrument.
På en vägg intill ett fönster sitter en inramad bild av omslaget
till John Coltranes album Coltrane Live at the Village Vanguard
Again! Musikens vikt och spelandets betydelse återkommer
gång på gång under samtalet.
Vad betyder det för dig att vara en av Stenastiftelsens kulturstipendiater, och dessutom den första översättaren
– Jag är fortfarande överväldigad, men framförallt väldigt glad,
säger Helena Hansson. Det är fantastiskt roligt och inte bara
för mig personligen. Det bidrar till att lyfta upp översättning
som en konstform i egen rätt. Det sättet att se på översättning
har stärkts under senare år, men det är ändå ganska lång väg
kvar. Översättarens synlighet har ökat, vi omnämns oftare i
recensioner, våra namn är mer framträdande. Till exempel har
bokförlaget Tranan nu valt att konsekvent sätta översättarens
namn på omslaget. Allt detta är förstås nödvändigt och bra –
men samtidigt en paradox. Översättandet är i sig konsten att
göra sig osynlig! Det är ju inte min röst som skall höras i texten.
Det idealet måste finnas kvar, även om översättaren blir mer
framträdande i det litterära landskapet.
Synen på översättning har genomgått åtskilliga förändringar
genom åren. Numera är idealet mycket mer originaltroget
än tidigare. Utvecklingen och vägen från minst sagt självs
våldiga ingrepp och rena strykningar finns beskriven i Nils
Håkanssons Augustprisbelönade bok om översättning,
Dolda Gudar, som kom 2020. För den intresserade allmänheten utanför översättarskrået har boken nog bidragit till
en ökad medvetenhet om översättningars och översättares
betydelse i stort.

På omslaget till skivan,
inspelad i maj 1966,
står medlemmarna i
John Coltranes kvintett
på gatan utanför New
York-klubben Village
Vanguard i Greenwich
Village, John och Alice
Coltrane, Pharoah
Sanders, Jimmy Garrison
och Rashied Ali.
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– Så är det säkert. Nils Håkansson är mycket pedagogisk i sitt
sätt att till exempel visa att det inte finns ett facit. Hur en originaltext kan resultera i flera möjliga och varierande översättningar, där alla har trohet mot källtexten som ideal och mål.
Det är alltid frågan om personliga val, även om man inte skall
sätta sin egen prägel på texten.
Det handlar väl också om hur rikt och varierat ens eget
språk är Det räcker inte att vara väldigt bra på det språk du
översätter från, du måste också ha tillgång till ditt eget språk,
kunna förändra och sätta det i rörelse.
– Ja, precis. Därför tycker jag att det bästa är att inte rikta in sig
bara på en genre eller ett författarskap, utan att istället översätta olika sorters texter. Bara så får man bredden och repertoaren i språk och uttryckssätt. För att bygga upp det hantverkskunnande som krävs för att man skall kunna överföra en texts
innehåll, ton och flöde till ett annat språk, tycker jag att man
skall översätta mycket och varierat.

Sedan den första boken,
Dash & Lily’s Book of
Dares från 2010, har
författarparet Rachel
Cohen och David
Levithan publicerat
ytterligare två böcker
om karaktärerna
Lily och Dash. Sedan
2020 finns också en
Netflixserie baserad på
berättelserna.

Hur gör du för att hålla språken du översätter från levande
– Man har god hjälp av att vara en flitig läsare. Många säger att
det är bra att titta på teveserier för att hålla uppe talspråk och
dialog, men jag har faktiskt inte följt teveserier på säkert tjugo
år och tycker nog att jag klarar mig bra ändå. Det viktigaste
är som sagt att översätta olika typer av litteratur, texter med
olika tilltal. Jag har översatt en hel del underhållningslitteratur, mycket förstås för att det är en bra brödföda, men också
för att det är ett sätt att hålla jargong och talspråk levande.
När jag, inför vårt samtal, tittade igenom vad jag har översatt
de senaste åren, upptäckte jag att det var längesedan jag översatte något för barn och ungdom. Det gör jag annars gärna.
Det är roligt och utmanande på ett annat sätt än litteratur för
vuxna. Det ger ofta möjlighet att fördjupa sig i populärkulturella fenomen och att knäcka ordvitsar, vilket jag älskar! Jag
är inte bara språkälskare utan också något av en faktanörd.
Ett exempel på en sådan bok är Dash och Lilys utmaningsbok
av Rachel Cohn och David Levithan, där jag verkligen fick
användning för min passion för ordgåtor, rebusar och språk-
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lekar. Huvudpersonerna är två barn som inte känner varandra
sedan tidigare men som av olika anledningar är ensamma
under en julhelg i New York. De börjar att lämna ledtrådar och
utmaningar till varandra i en bok på den antikvariska avdelningen i bokhandeln The Strand. När de till slut träffas i verkligheten går de på en konsert tillsammans, en spelning med
ett punk-klezmerband med namnet Silly Rabbi, Tricks are for
Yids, vilket syftar på en reklamslogan för ett flingpaket – Silly
Rabbit, Tricks are for Kids. Till slut kom jag på att bandet skulle
heta Lilla Syster Rabbin!
Även om du har översatt väldigt mycket och gett röst åt många
viktiga författare är du trots allt något av en doldis. Vilken är
din bakgrund? Hur hittade du fram till översättandet
– Min bakgrund är egentligen inom språkvetenskapen. Jag var
forskningsassistent i Svenska Akademiens grammatik under
nästan tio år, vilket jag har enormt mycket nytta av. Jag vill
gärna analysera texterna och veta vad det är jag gör och inte
bara gå på intuition. Att kunna urskilja skillnader mellan olika
språk på en strukturell nivå, det som kallas språktypologi, gör
att jag inte behöver börja från noll varje gång, utan genast kan
identifiera vissa element i texten. Men det handlar inte bara
om grammatiska strukturer, utan om ett analytiskt tänkande
på alla nivåer. Jag måste förstå det som ligger latent och under
ytan i en text för att hitta rätt ton.
– Dessförinnan läste jag nordiska språk, litteraturvetenskap
och filosofi, i Lund. Det är det jag har min grundexamen i.
Under tiden som forskningsassistent var jag också doktorand
i nordiska språk. Men jag blev aldrig doktor – det kom istället
tre barn på ganska kort tid. Jag var hemma rätt länge med dem
och kände att jag måste börja om med något annat. Jag halkade
in på översättandet litet av en slump och började med facköversättning. Alltså inte facklitteratur utan tekniska texter, manualer och så vidare. Både från engelska och danska.
När ungefär i tid är detta
– Mot mitten och senare delen av 1990-talet. Men jag tyckte
aldrig att det var särskilt roligt och längtade efter att över-
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sätta skönlitteratur istället. Jag har alltid haft ett stort
intresse för både litteratur och språk, så det här är verkligen
ett idealiskt arbete för min del. Men som okänd översättare
är det svårt att ta sig in i förlagsvärlden. Jag hade ingen
självklar ingång och började istället att skriva en blogg med
förhoppningen att någon skulle läsa och bli intresserad. En
redaktör och förläggare på Natur & Kultur hittade den och
tyckte att det var idé att låta mig pröva. Jag fick en första,
mycket enkel, bok att översätta och de blev nöjda. Det ledde
till fler uppdrag och sedan dess har jag faktiskt aldrig varit
utan arbete. Det här var 2006. Det bara rullade på och med
tiden har det blivit allt intressantare texter. Så när det väl
satte igång gick det bra!
– Jag har egentligen inte haft några bisysslor mer än att
jag satt i Kulturrådets arbetsgrupp för stöd till skönlitteratur
under fyra år. Det är nog det mest omfattande uppdraget utanför översättandet. Jag har också suttit i några olika stipendiekommittéer, men annars har jag ”bara” översatt.
Den indiskfödde kolum
nisten och författaren
Kenan Malik är född
1960. Hans texter berör
ofta upplysningstidens
värderingar, mänskliga
fri- och rättigheter och
det sekulära samhällets
mångtydighet. Till hans
mer omtalade böcker
hör From Fatwa to Jihad:
the Rushdie Affair and its
Legacy från 2009.
Av de sammanlagt 18
böcker som Jenny Diski
(1947–2016) hann publi
cera, finns bland andra
På tunn is: en resa till
Antarktis, Främling på
tåg: hur jag med vissa
avbrott dagdrömde
och rökte mig genom
Amerika och Allt jag
inte vet om djur i svensk
översättning.

Även om du huvudsakligen ägnar dig åt böcker översatte du
under en period regelbundet kulturartiklar för GP:s kultursida, framförallt av Kenan Malik och Jenny Diski. Hur var det
att ha den sortens uppdrag
– Det var verkligen roligt, inte minst att få översätta den numera
bortgångna Jenny Diski, som jag uppskattar mycket. Det var
ibland två texter i månaden, en av Malik och en av Diski. Texterna skickades direkt till redaktionen utan att vara genomgångna av någon redaktör eller korrekturläsare, så det hände
att jag upptäckte någon oklarhet och fick ta kontakt för att
fråga. Jenny Diski svarade alltid blixtsnabbt, oerhört vänligt
och med en speciell kvickhet, en sorts slagfärdighet som kanske kan uppfattas som typiskt brittisk.
– Det här är ett sidospår, men det är ett litet märkligt sammanträffande att Jenny Diskis man, författaren Ian Patterson, i
hennes texter omnämnd som poeten, nu lever tillsammans med
en av de andra författare jag översatt, nämligen Olivia Laing.
Och jag tycker verkligen att Jenny Diski och Olivia Laing har
något som förbinder dem, bortsett från äkta män. De, liksom
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Rebecca Solnit, som jag också översatt mycket av, delar en
osedvanlig förmåga att associera fritt, med hisnande tanke
språng och vindlande sidospår, samtidigt som det alltid finns
en skärpa och exakthet i språket.
Kanske är de också delar av en anglosaxisk tradition som
leder tillbaka till Virginia Woolf
– Ja, precis. Det är som om Virginia Woolf har lagt grunden till
den här sortens resonerande framställningar med avstickare
som låter texten vidgas. Det går nog inte att överskatta hennes
betydelse som banbrytande gestalt. Jag översatte nyligen en
kort text av henne för förlaget Novellix, en liten bagatell, nästan som en saga för barn. Äldre texter är en genre som jag litet
saknar i mitt översättande. Jag har egentligen inte gjort några
nyöversättningar av klassiker, utom just för Novellix, och då
rör det sig bara om kortare texter. Men jag tycker att det är
enormt roligt att få arbeta även med äldre texter.
Vad är det du har översatt förutom Virginia Woolf
– Edgar Allan Poe, Den svarta katten, till exempel. Det är nog
den femte eller sjätte svenska översättningen av den texten.
Edith Wharton, Louisa May Alcott och några till, som jag inte
kommer ihåg på rak arm.
Vad innebär det att ta sig an en äldre text, även om den är kort
– Att översätta äldre texter är alltid en svår balansgång. Jag kan
inte översätta till nutidsspråk, men jag kan inte heller förvandla
det till någon sorts fejkad 1800-talssvenska. Det gäller att hitta
en ton, en stilnivå där jag inte använder mig av den allra mest
frekventa synonymen utan väljer något som är litet ålderdomligare, litet högtidligare kanske. Synonymordboken är min bästa
vän! Jag är grav synonymordboksmissbrukare och slår upp
även de enklaste ord – det kan alltid finnas någon intressant
alternativ variant som kan komma till nytta. Men det är ju inte
bara ord jag måste tänka på utan också syntaxen. Den engelska
syntaxen är, tror jag, mer förändrad över tid. Den är ofta litet
mer invecklad i de äldre texterna, och då måste den få bli det
även i den svenska överföringen. Jag kan inte bara släta ut, det
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Favoritverktyg: Jag älskar att stryka. Om jag kör
fast i en översättning är det bästa botemedlet
att stryka ett plagg och liksom känna hur
tankarna klarnar i takt med att tyget blir slätt.
Men strykjärnet är också en symbol för det
jag inte får göra när jag översätter – släta ut
originalets knöligheter och skrynklor. Om
frestelsen att släta ut översättningen blir för
stor kan jag avreagera mig genom att släta ut
lite konkreta veck istället.
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får bli ett litet mer omständligt språk, men förstås läsbart och
tillgängligt för en modern läsare. Det blir ett slags pusselläggning, precis som när jag översätter poesi. Det tar lång tid men
är enormt givande.
Har du översatt mycket poesi
– Nej, inte så mycket, men jag tycker att det är en väldigt rolig
process. Jag skulle gärna översätta mer poesi, men samtidigt
kan jag inte göra det för ofta – det tar mycket tid och är väldigt
olönsamt. Det jag framförallt ägnat mig åt är en serie översättningar för festivalen Littfest i Umeå. De ingår sedan många år
i den europeiska poesiplattformen Versopolis, ett nätverk där
man ger unga poeter möjlighet att åka till litteraturfestivaler
i olika länder och få sina dikter presenterade och översatta
till respektive språk. Pandemin har satt stopp de senaste åren,
men innan dess översatte jag den inbjudna brittiska poeten till
svenska. Upplägget är att det görs en liten tvåspråkig volym av
ett urval dikter som sedan poeten läser upp, samtidigt som den
svenska översättningen projiceras på väggen. Det har varit så
roligt och givande. Ofta är det opublicerade poeter, men ibland
väljer något förlag att publicera – vilket var fallet med en av
de första poeter jag översatte för Littfest, Kayo Chingonyi, en
ung brittisk poet med rötter i Zambia. Bokförlaget Rámus gav
ut hans första diktsamling och nu under hösten 2022 kommer
hans andra i min översättning.
Kan du utveckla det där med pusselläggning litet mer Det
måste ju vara ännu mer utmanande att översätta bunden
poesi, där du är tvungen att ta hänsyn till ett fast ramverk
– Det är otroligt roligt och otroligt svårt. Men alla översättningar är svåra – fast på olika sätt. Jag har en förlaga att hålla
mig till och skall följa vissa regler som jag sätter upp för mig
själv. Det jag skall återge är inte enbart sakinnehållet i första
hand, utan också tonen, rytmen, flödet, rösten, bildspråket,
konnotationerna och associationerna. Och så sakinnehållet
förstås. Allt detta utgör ramen för den text som jag skall producera. Att översätta bunden poesi är att befinna sig längst ut
på den yttersta delen av skalan över regler att förhålla sig till.
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Jag har alltid tyckt att metrik är något roligt och intressant,
ända sedan jag läste litteraturvetenskap. Den är en omistlig
del när man översätter bunden vers. Jag är dessutom närmast
besatt av allitterationer och vill gärna behålla dem, även när
det gäller prosa. Jag har god nytta av både min bakgrund inom
språkvetenskapen, där jag lärde mig att analysera språkliga
strukturer, och mitt musikutövande, där jag får skärpa min
känsla för rytm och flöde.

Kayo Chinogyi är född
1987 och kom som
sexåring till England.
Hans debutsamling
Kumukanda från 2017
belönades med The
Dylan Thomas Prize
och Somerset Maugham
Award. Hans andra
diktsamling, A Blood
Connection, kom ut på
engelska 2021.

Berätta mer om musikens roll i ditt liv. Vi såg ett klipp där
någon filmat när din blåsorkester Göteborgskapellet tågar
runt och övar på Chapmans torg. Det förde tankarna till en
liten byorkester i något medelhavsland – ni spelade rakt upp
och ner, litet rått, men med stor känsla.
– Det är en orkester på total amatörnivå – alla får vara med.
Jag startade den tillsammans med några kompisar 2011. Då
hade jag spelat saxofon ett tag. Jag började att spela sax som
vuxen och är inte alls bra på det, men älskar att spela. Vi är
ungefär 25–30 stycken som träffas varje söndag och repar,
sedan drygt tio år tillbaka. Numera dirigerar jag också. Vi
hade en dirigent som var proffsmusiker, men han blev sjuk
och då frågade de andra om jag ville testa. Jag hade gått en
dirigentkurs på orkesterförbundet, bara för att det var kul.
Så jag prövade och det har gått bra. Även dirigerandet är
förstås på ren amatörnivå. Vår ambition är inte att det skall
vara perfekt utan att känslan är det viktiga. Eftersom vi är en
orkester med ”hjärtat i vänstra halsgropen”, spelar vi i sådana
sammanhang men har också haft egna projekt. För ett par år
sedan satte vi ihop ett Charlie Haden-program till exempel.
Vi hade två spelningar på Litteraturhuset där vi framförde
hans musik. När Ryssland invaderade Ukraina samlade vi
ihop musik som vi tyckte passade och gjorde en spelning
någon vecka senare på Mariaplan i Majorna och skramlade pengar till unhcr. Jag hade hittat ett arrangemang på
Ukrainas nationalsång som vi spelade, dessutom hade vi med
mycket klezmermusik, som passade väl in med tanke på den
rika judiska kulturen i Odessa. Det är sådant vi vill göra och
använda musiken till.
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gjorde jag. Det här var på landet i Småland, i frikyrkobältet, så
brassmusiker var det gott om, men färre träblåsare. Sen slutade
jag direkt efter högstadiet och tog inte upp spelandet igen förrän 30 år senare. Jag lyssnar mycket på musik av alla sorter, både
jazz och klassiskt. Numera har jag ett torsdagsabonnemang på
Konserthuset. Det är, utöver musikupplevelsen, ett bra tillfälle
att studera olika sätt att dirigera. Utan alla andra jämförelser!
Om vi skall ta oss tillbaka till litteraturen – du har översatt
många författare med ursprung i Afrika. Hur började det
– Ja, det stämmer. Utan att någonsin ha vistats på den afrikanska
kontinenten. Det var egentligen något av en slump, men nu ser
jag det som ett av de viktigaste inslagen i min översättargärning.

Efter debuten med An
Elegy for Easterly 2009
har Petina Gappah, som
är född 1971, publicerat
ytterligare tre böcker:
The Book of Memory,
Rotten Row och Out of
Darkness, Shining Light.

Charlie Hadens berömda album från 1970, Liberation Music
Orchestra, måste vara perfekt i sammanhanget. Det är
något väldigt speciellt med musik som spelas på gatan, med
tonerna som blandar sig med omgivningens ljud och slår
mot husväggar och byggnader. Hade du spelat något annat
blåsinstrument tidigare
– Jag spelade klarinett som barn och litet saxofon ett kort tag
på högstadiet. Det skulle startas ett storband i den kommunala
musikskolan och det fanns för få saxofonister. De klarinettister
som lärde sig att spela sax över sommaren fick vara med, så det

På debutskivan med
Liberation Music
Orchestra medverkar
bland andra Carla Bley,
Don Cherry och Gato
Barbieri. Förutom
Charlie Hadens egna
kompositioner framför
gruppen sånger från
spanska inbördeskriget,
Brecht och Eislers
”Enhetsfrontsång” och
”We Shall Overcome”.

Dinaw Mengestus
debutroman The
Beautiful Things That
Heaven Bears kom
ut 2006. Hans andra
roman, How to Read
the Air, kom ut 2010.
Mengestu är född 1978 i
Addis Abeba, men sedan
många år bosatt i USA.
Förutom sina romaner
har han också skrivit
uppmärksammade
reportage om kriget i
Darfur och konflikterna
i norra Uganda.

Vem var den första afrikanska författare du översatte
Var det ett eget initiativ eller blev du ombedd av förlaget
– Det var Petina Gappah, en författare från Zimbabwe. Det var
Bonniers som hörde av sig till mig och jag tackade genast ja. Det
var en novellsamling, Sorgesång för Easterly, som gavs ut 2010.
Efter det kom den etiopisk-amerikanske författaren Dinaw
Mengestus Att tyda luften, en jättebra roman som inte alls fick
den uppmärksamhet den förtjänade. Sedan var det faktiskt
Nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah, med genombrottsromanen Paradiset. Det var det lilla förlaget Celanders som hade
nosat upp honom, eller snarare fått tips från Nordiska Afrikainstitutet. Jag kände med en gång att det var en exceptionellt
bra text, kanske det bästa jag någonsin översatt. Det tycker jag
fortfarande.
Hur gör du när det kommer in ord och uttryck som inte är på
engelska
– De inslag som inte är på engelska skall inte vara på svenska
heller. Petina Gappah var en tuff och bra start, hon blandar in
mycket på det inhemska zimbabwiska språket shona. Det kan
vara en liten bit på shona, halva ord på shona eller prefix från
shona som sätts samman med ett ord på engelska. Då får det bli
på samma vis i översättningen. Men det som är lurigare är att
hon ibland använder shonatalesätt som hon översätter direkt
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till engelska. Då gäller det att vara vaken och ha misstänko
metern påslagen! Ett sådant exempel är ”Catch the mouth of
the rooster”, ett direktöversatt uttryck som på shona betyder
att gå upp i gryningen. Då fick det bli ”fånga tuppens mun” även
på svenska. Ett annat problemställe i den novellsamlingen var
när hon skriver att Ian Smith går omkring i Harare – i den stadsdel som domineras av en indisk befolkning – med ”his sheep’s
eye”. På engelska finns uttrycket sheep’s eye i betydelsen kasta
förälskade och trånande ögonkast, men det insåg jag var en väldigt osannolik innebörd i sammanhanget. Efter att ha fördjupat mig i ämnet Ian Smiths ögon lärde jag mig att han faktiskt
förlorat ett öga i strid och hade ett emaljöga. Bland den svarta
befolkningen i Zimbabwe ryktades att det i själva verket var ett
fåröga. Så på svenska fick han vandra omkring i Harare med
sitt fåröga! När man tänker på hur han såg ut och hans litet stirrande blick, är det inte så svårt att förstå hur det uppkommit.
I det här sammanhanget kan vi ju tyvärr inte gå in närmare
på alla de intressanta författarskap du ägnat dig åt som
översättare, men berätta mer om hur det är att ta sig an
Abdulrazak Gurnah. I intervjuer efter tillkännagivandet har
du sagt att du inte blev förvånad, men mycket glad.
– Jag hade nästan slutat att hoppas, det hade ju gått närmare tio
år sedan den svenska utgåvan av Paradiset. Jag blev inte förvånad, eftersom jag genast insåg att det var ett författarskap på
nobelprisnivå, men oerhört glad och lycklig! Det var ett modigt
val av Akademien eller Nobelpriskommittén. Det var en mycket
begränsad krets som kände till honom sedan tidigare. Nu tycker
nog de flesta att det var ett riktigt val.
Det kanske till och med är ett av de viktigare valen
Det är ett val som förskjuter perspektiven på olika sätt.
– Ja, precis. Hela hans författarskap handlar på sätt och vis
om att förskjuta perspektiv och vidga synfält. Om att se migrationen ur ett annat perspektiv. Det finns två spår i hans
författarskap. Det ena är de historiska romanerna. Det andra
är böcker där det finns två parallella tids- och rumsplan. De
utspelar sig både i Östafrika och i Storbritannien, i dåtid och
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nutid. Perspektivet utgår alltid från den person som förflyttar
sig, ur underläget om man så vill. Det tror jag har stor betydelse,
skildringen av de erfarenheterna är något som bevisligen har
nått ut och berört många.
Hur många av hans romaner har du översatt
– Tre hittills. Nu under våren-sommaren skall jag börja på den
fjärde – By the Sea – som jag tycker är hans kanske näst bästa
efter Paradiset. Till hösten blir det Desertion, en av de romaner
som hör till det historiska spåret i hans författarskap.

Abdulrazak Gurnah
är född 1948 på
Zanzibar, numera en
del av Tanzania. Som
18-åring flydde han
till England. Gurnah
är numera professor
emeritus i engelsk och
postkolonial litteratur
vid universitet i Kent.
Han debuterade
1987 med Memory of
Departure och har
sedan dess publicerat
ytterligare nio romaner,
samt åtskilliga noveller
och essäer.

Berätta mer konkret om utmaningarna med att översätta
Gurnah och vad det är som gör att du håller honom så högt
som författare.
– Även Gurnah blandar in många olika språk i sina texter. I
den senaste jag översatte, Efterliv, var det – förutom swahili
och arabiska – även gujarati, ett indoariskt språk som talas i
den indiska delstaten Gujarat, och en del tyska. Det får man
ju behålla, men jag tar förstås alltid reda på vad det betyder.
Annars kan jag inte placera det rätt i meningen. När det gäller
arabiska kan det dessutom vara så att det finns en vedertagen
etablerad transkription på svenska som skiljer sig från den engelska. Just inslagen på andra språk hör till det jag har fått arga
läsarbrev om. ”Varför har du inte översatt hela boken?” Då försöker jag vänligt och pedagogiskt förklara att det är författaren
som gjort dessa val. Så länge han inte har med några ordlistor
eller förklaringar har inte jag det heller. Det finns de som anser
att jag borde inkludera det, men det tycker jag vore fel.
– Mitt första möte med Gurnahs författarskap var runt 2011.
Det var en omedelbar och mycket stark upplevelse. Nya, helt
okända världar öppnade sig plötsligt. Hans sätt att berätta om
traumatiska och fasansfulla skeenden, utan att någonsin höja
rösten, gjorde starkt intryck. Det är så mycket som pågår under
en skenbart odramatisk yta, så mycket som utspelas nästan i
det fördolda. Det är oerhört skickligt. Men det är också en av de
stora svårigheterna med att översätta Gurnah. Man måste vara
otroligt vaksam och hålla i handbromsen för att inte överdramatisera, utan istället sträva efter att bibehålla den där vardagliga,
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sakliga, konstaterande tonen. Det gäller också att vara vaken
för alla hans intertextuella referenser och hänvisningar. I Para
diset finns hänsyftningar både till Bibeln, Koranen och Tusen
och en natt, men också till Joseph Conrads Mörkrets hjärta. Han
upprättar även förbindelser mellan sina olika verk, vilket man
upptäcker efter ett tag. Det finns formuleringar och gestalter
som på ett mycket subtilt vis rör sig mellan hans egna texter.
Du har själv skrivit en mycket underhållande och drastisk
text om det litterära maratonlopp du utförde när du på
mindre än fem veckor översatte Abdulrazak Gurnahs Efterliv,
som Bonniers omedelbart ville ge ut efter att han tilldelats
Nobelpriset i litteratur. Texten är publicerad i Med andra ord,
medlemstidskrift för Översättarcentrum. Det var naturligtvis ett undantag, men din produktionstakt verkar vara
mycket hög. Hur orkar du Och hur gör du för att koppla
bort arbetet Det kan vara svårt att stänga av hjärnan om
man är uppslukad av att bearbeta en text till exempel.
– Jag arbetar mycket, men jag tycker alltid att det är roligt. Jag
är nog litet besatt av att översätta. Om jag har tid över och inte
vet vad jag skall göra kan jag sätta mig och översätta, bara för
att det är kul! Det är förstås tillfredsställande att få arbeta med
något där man, i alla fall oftast, får använda stora delar av sin
hjärnkapacitet. Då blir inte arbetet en börda.
– När jag behöver koppla av spelar jag saxofon. För mig är
musik det bästa sättet att flytta fokus till något helt annat.
Många säger att det är bra att springa eller träna för att rensa
hjärnan, men det fungerar inte alls för mig. När man springer
tänker man ju oavbrutet, bearbetar saker. Musiken och spelandet är något annat, då går det inte koncentrera sig på någonting
utanför. Så jag har nog hittat någon form av balans där jag kan
låta mig uppslukas både av översättandet och musiken.
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Helena Hansson
Född 1961 i Kulltorp
Bosatt och verksam i Göteborg
Utbildning/tidigare arbete
Fil kand i nordiska språk, litteraturvetenskap
och filosofi 1985; forskningsassistent i redaktionen för Svenska Akademiens grammatik
1986–1995
Översatta verk, urval
Kayo Chingonyi, En blodsmitta. Rámus 2022
Elizabeth Strout, Åh William. Forum 2022
Akwaeke Emezi, Vivek Ojis död. Tranan 2022
Kirsten Thorup, Intill vanvett, intill döden.
Albert Bonniers 2022
Thomas Korsgaard, Om någon skulle komma
förbi. Weyler 2022
Olivia Laing, Inpå bara kroppen: En bok om frihet.
Daidalos 2022
Abdulrazak Gurnah, Efterliv. Albert Bonniers/
Celanders förlag 2021
Helon Habila, Resenärer. Tranan 2021
Toni Morrison, De andra. Forum 2021
Stine Pilgaard, Meter i sekunden. Modernista
2021 (tillsammans med Djordje Zarkovic)
Rebecca Solnit, Hågkomster av min icke-existens.
Daidalos 2020
Philip Pullman, Det hemliga riket. Natur &
Kultur 2020
Akwaeke Emezi, Sötvatten. Tranan 2020
Elizabeth Strout, Olive, igen. Forum 2020
Kim Moore, Tio dikter. Littfest 2020
Stephen Johnson, Sjostakovitj förändrade mitt
liv. Bo Ejeby förlag 2019 (tillsammans med
Djordje Zarkovic)
Rebecca Solnit, Kalla dem vid deras rätta namn.
Daidalos 2019
Maya Jasanoff, Gryningsvakten: Joseph Conrad
i en global värld. Daidalos 2019
Sandeep Parmar, Fyra dikter. Littfest 2019
Toni Morrison, Recitatif. Novellix 2018
Kayo Chingonyi, Kumukanda. Rámus 2018
Bonnie-Sue Hitchcock, Doften av ett hem. Gilla
böcker/Lilla piratförlaget 2018

Helen Mort, Sjutton dikter. Littfest 2018
Rebecca Solnit, Hopp. Ordfront 2017
Rebecca Solnit, Alla frågors moder. Daidalos
2017
Nina LaCour & David Levithan, Du känner mig
så väl. Modernista 2017
Rebecca Solnit, Wanderlust. Att gå till fots.
Daidalos 2017 (tillsammans med Djordje
Zarkovic)
Kayo Chingonyi, Tolv dikter. Littfest 2017
Petina Gappah, Memorys bok. Albert Bonniers
2017
Toni Morrison, Gud hjälpe barnet. Forum 2016
Karen McCarthy Woolf, Elva dikter. Littfest
2016
Arundhati Roy, Kapitalismen – en spökhistoria.
Celanders förlag 2016
Peter Pomerantsev, Ingenting är sant
och allting är möjligt. Ordfront 2016
(tillsammans med Djordje Zarkovic)
Roxane Gay, Bad Feminist. Albert Bonniers 2015
Owen Jones, Etablissemanget: och hur de
kommer undan med allt. Ordfront 2015
Rebecca Solnit, Män förklarar saker för mig.
Daidalos 2015
Abdulrazak Gurnah, Den sista gåvan.
Celanders förlag 2015
David Levithan, Världens viktigaste kyss. Gilla
böcker 2014
David Levithan, Jag, En. X Publishing 2013
Abdulrazak Gurnah, Paradiset. Celanders
förlag 2012
Dinaw Mengestu, Att tyda luften. Albert
Bonniers 2012
Karl Aage Christensen, Svjatoslav Richter,
pianist. Akvilon 2011
Petina Gappah, Sorgesång för Easterly. Albert
Bonniers 2010
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Jelizaveta Suska
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson
Foto: Peter Claesson

Smyckekonstnären Jelizaveta Suska var 24 år
när hon 2013 flyttade från Riga till Göteborg
för att ta sin masterexamen på hdk, Hög
skolan för design och konsthantverk. I sina
arbeten kombinerar hon material som till
exempel limbaserad polymer, guld, halvädelstenar och marmor i de mest oväntade möten.
Hennes intresse för både natur och teknologi,
synvillor och perspektivförskjutningar manifesteras i objekt som på en och samma gång
tycks minimala och gigantiska.
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j e l i z a v e t a s u s k a , e l l e r Liza som hon ofta kallar
sig, är numera bosatt på landet utanför Hällingsjö med sin
sambo och är för tillfället föräldraledig. Sonen Simon föddes
i mars 2021. Hennes arbetsplats och ateljé är i vanliga fall på
Konstepidemin, och det är också där vi stämmer möte.
Berätta hur det var att komma till Göteborg och möta en helt
annan verklighet än den på konsthögskolan i Riga, där du
tagit din kandidatexamen 2013.
– Jag kom med en enkelbiljett tre dagar innan terminen skulle
börja, och hade egentligen ingen aning om vad som väntade,
säger Liza Suska. Jag kunde ingen svenska och min engelska
var inte heller särskilt bra. Det var litet tufft i början, men
sedan gick det bra. Jag hade gått fyra år på konstakademin i
Riga, kandidatstudierna sträcker sig över fyra år, inte tre som
här. Undervisningen och inriktningen skiljer sig också mycket
åt. Jag hade valt metall som område, allra mest därför att det
var det material och den teknik jag visste minst om från början.
Men vår undervisning inkluderade också allmän konsthistoria, filosofi, psykologi, skulpturlektioner och mycket teckning,
minst åtta klasser i veckan trots att det inte var huvudämnet.
Mer som en klassisk konstakademi.
Vad var det som fick dig att ta steget att söka dig någon
annanstans
– Jag hade turen att få en utbytesperiod under mina kandidatstudier och kom till Hildesheim i Tyskland, där jag för första gången
mötte en mer samtida syn på vad smyckekonst kan vara. Startpunkten behövde inte vara materialet i sig, det kunde lika gärna
vara ett koncept, en idé eller vad det nu var som satt igång processen. Det blev något av en vändpunkt – innan dess hade jag känt
mig litet inlåst i ett fack där jag inte ville vara. Det gjorde att jag
såg en väg framåt för mig själv, men jag insåg också att jag måste
söka mig utomlands för att kunna fortsätta att utveckla mina
egna idéer. Jag funderade på Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Skandinavien, men det avgörande var faktiskt att den
svenska ansökningsmodellen för utländska studenter var tydlig
och lättfattlig. Jag var överlycklig när jag kom in men oroade mig
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Sidorna 77–80,
objekt ur serien
Frozen Moment.
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över att mina språkkunskaper inte skulle räcka. Jag klarade inte
riktigt den nivå av engelska som krävdes. När jag ringde HDK
för att fråga om jag överhuvudtaget hade någon chans, sade de
att portfolion var det viktigaste. Och jag blev antagen!
– Men det var ovant i början. Jag var van vid en mer gammaldags, kanske striktare och mer auktoritär undervisningsmodell,
med detaljerad kritik av varje steg i arbetsprocessen och en
mycket hårdare styrning av studenterna. Här var det tvärtom.
En mycket större frihet och ett mycket större eget ansvar. Det
tog ett tag att komma in i, liksom att lära sig att lita på sig själv.
Jag fick vända mig till mig själv för att få svar på frågorna jag
ställde mig om mitt eget arbete. Undersöka varför jag gjorde de
val jag gjorde. Min metod var att arbeta oavbrutet, nästan dygnet runt… Det fick till slut följder för min egen hälsa – numera
försöker jag att hitta en bättre balans.
Om vi går ännu längre tillbaka – när blev du medveten om att
konsten och konsthantverket var det sätt du ville uttrycka
dig på
– Jag tror att det har betydelse att min mamma är så skicklig på att
teckna. Hon är mönsterkonstruktör – för kläder – och brukade
teckna och rita mycket med mig och mina syskon. Vi blev alltid
lika överväldigade av hur hon kunde trolla fram något som var så
verklighetstroget och levande med några få pennstreck! Jag gick
några kurser i teckning och måleri som barn och lyckades sedan
komma med i de eftermiddagsklasser i konst som fanns efter skoldagens slut. Jag minns att jag särskilt gillade när det var modellering och skulpturundervisning. Men jag har också alltid haft ett
stort intresse för naturvetenskapliga ämnen och tänkte först att
det nog var bäst att utbilda sig inom det området. Så jag läste biologi på universitetet ett år. När jag så småningom insåg att det inte
fanns särskilt goda framtidsutsikter i Lettland med den sortens
utbildning, bestämde jag mig för att trots allt söka in till konst
akademin i Riga. Jag hade, parallellt med biologistudierna, gjort
en massa konstprojekt vid sidan om. Någon behövde en teckning,
ett porträtt eller hjälp med att designa ett föremål. Men jag är
fortfarande mycket upptagen av naturvetenskap, medicin och ny
teknologi och läser gärna litteratur och artiklar i de ämnena.
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Det kanske faktiskt finns spår av detta i din smyckekonst.
Många av dina objekt för tankarna till naturen. Eller rymden.
Som föremål och miniatyrlandskap från andra tidsåldrar eller
till och med andra planeter. Små rymdstenar och stalaktiter
fast du i själva verket tillverkat dem med de mest oväntade
kombinationer av material.
– Vi dras nog alla mer eller mindre till naturens olika former,
sedan beror det på vilket perspektiv man anlägger, genom vilken
lins man betraktar den. Mitt favoritperspektiv är, ända sedan
barndomen, Tummelisas! Jag älskade HC Andersens sagor och
drömde om att vara liten som Tummelisa och få uppleva världen
på det sättet – så mycket mer spännande och intressant än min
egen verklighet. Det har fortsatt att prägla mig och jag föreställer mig hur det skulle vara att landa på en av mina broscher, liten
som Tummelisa, och se det som ett fantastiskt landskap.
Liza Suska plockar upp objekt efter objekt ur små lådor och
placerar dem på en bänkskiva. Det är broscher i olika färgskiftningar och nyanser, från skiraste rosa och blått till dovare, mörkare jordtoner. De ser ut som stenar men är fjäderlätta när man
lyfter dem. Där finns också några hängsmycken i tunna tvinnade kedjor, genomsiktliga när man håller upp dem mot ljuset.
Berätta för oss om dina smycken och tankarna bakom de
ovanliga materialen. Hur har du gått tillväga och vad är det
du har letat efter
– Jag tror att det började som en tanke, ett försök att fånga ett
tillstånd och en känsla. De där stunderna av reflektion och
eftertanke när man är ensam med sig själv och sina egna tankar.
Sedan utvecklades objekten till att bli ett slags rum för minnet.
För mig hör sten och minne samman. Stenar är något du lätt
kan plocka upp längs stranden till exempel, och sedan bära med
dig som ett minne av just det ögonblicket. Ett minne fruset i
tiden, något plastiskt och föränderligt som sedan hårdnar till
en solid, fast form. Just det här materialet, som ger en illusion
av sten, har jag kallat Frozen Moment.
– Jag ville inte använda mig direkt av sten utan uppfann ett
material som är mjukt och flexibelt att arbeta med så länge det
är varmt, men som sedan stelnar och blir solitt, precis som ett
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minne över tid. Jag tycker om att kombinera materialet med
riktiga stenar, det skapar en intressant spänning mellan vad
som är vad. Jag använder också kristaller, halvädelstenar eller
mineraler som opal, ametist och lägger ofta till detaljer i guld
i olika karat.

HC Andersens saga om
flickan Tummelisa som
sover i ett valnötsskal
och en natt blir
bortrövad av en padda,
publicerades första
gången 1835. Original
illustrationerna gjordes
av konstnären Vilhelm
Pedersen.

Så hur gör du rent konkret för att skapa den här stenliknande
massan som ger en illusion av både tyngd och skörhet, men
som i själva verket är lätt och motståndskraftig
– Jag använder limpistol! Jag blandar den heta limmassan med
olika färgpigment, stenar, guld, krossad marmor, sand och så
vidare och formar det så som jag vill ha det. Jag får vara snabb
och försöka se till att silikonfilmen jag använder inte fastnar
eller att jag bränner mig. Det är en process som jag bara delvis
kan styra över, det finns alltid något som är utanför min kontroll. Precis som med minnen.
– Mitt första projekt var med krossad marmor, efter det
gjorde jag ett med litet hårdare uttryck där jag använde krossad magmasten istället. Resultatet blev något kallare, mörkare,
kanske tyngre. Konceptet var det samma men det som kom ut
var något helt annat. Jag vill inte skriva folk på näsan, det är
upp till var och en att fylla objekten med egna betydelser och
känslor.
På bordet framför oss finns också några hängsmycken med
tunna kedjor. De ser först opaka ut, men när man håller upp
dem mot ljuset skiftar färgen och blir mer genomsläpplig. De
hör till en serie du kallar Frozen in Amber. Vad kan du berätta
om dem
– Bärnsten är ett material som jag återkommit till i flera projekt
och utformningar. För mig, och för många som kommer från
Östeuropa, är bärnsten oupplösligt förknippat med Sovjet
unionen. Både min mormor och min mormorsmor bar metallinfattade broscher och långa halsband av blankpolerad bärnsten
– det fanns, och finns, en mängd bärnstenssmycken i praktiskt
taget alla de forna sovjetstaterna. Jag ville göra något som ändrade mina egna associationer, något som kunde ge materialet
nya innebörder och konnotationer.
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Favoritverktyg: Polerstål används för att långsamt
och omsorgsfullt härda metallens yta, göra
den slätare och ge den glans. Att använda en
maskin vore mycket snabbare och enklare,
men den nöter samtidigt ned och tunnar ut
det känsliga materialet. Just detta verktyg
är mitt första egentillverkade, gjort under
min tid på Konstakademin i Riga. För mig
representerar polerstålet ett sätt att förhålla
sig till tingen och världen som jag vill
försvara och värna om.
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– Traditionellt värderas bärnsten efter sin storlek, sin klarhet och de fossila lämningar som finns kvar i form av insekter
och annat. För att kunna förskjuta betydelserna började jag
helt enkelt ge mig på materialet på olika vis. Jag förändrade
storleken genom att såga sönder det i mindre bitar, utplånade
klarheten genom att färga stenen och använde mig av tillägg i
rött 14 karatsguld, det som förr i tiden gick under namnet ryskt
guld. Som kontrast lade jag dessutom i vissa arbeten till tunna
trådar eller kedjor av bärnstensfiber som jag spunnit och tvinnat. Användningen av bärnstensfiber utvecklades för ett tiotal
år sedan på universitetet i Riga, jag vet inte exakt hur själva
processen går till, men de hårtunna fibrerna innehåller en stor
andel bärnsten. Det här blev mitt sätt att ge bärnsten ett nytt liv,
nya laddningar. Befria det, om ni så vill. Det är också ett uttryck
för min önskan att låta olika tidsåldrar, material och tekniker
krocka och mötas. Ny teknologi sätts samman med fossila lämningar från ungefär 44 miljoner år sedan.

Objekt ur serien Frozen Moment.

2017 fick du ett iaspis-residens och tillbringade ett halvår i
Stockholm. Där fortsatte du att utforska ditt Tummelisakoncept och tog det ytterligare ett steg. Kan du förklara litet
mer vad det var du gjorde och varför
– Jag såg det som en chans att flytta mig ut ur min egen lilla sfär
och få nya perspektiv. iaspis-vistelsen var en fantastisk möjlighet att träffa andra konstnärer, från andra discipliner och
andra länder, i andra stadier av sin karriär och utveckling.
– Jag ville också försöka att förstå varför jag arbetade i just den
skala jag gjorde. Jag fick ofta frågan varför jag inte arbetade i
större format – eller mindre – för den delen. Men jag har hela tiden
känt att det finns en storlek som är den rätta för mig. I mindre
format skulle arbetena tappa något, bli mer ointressanta, kanske
till och med obegripliga. I större format skulle de bli för högljudda,
för aktiva och påträngande. Jag visste att det här var den skala jag
skulle arbeta i, men inte varför. Det var en av de frågor jag tog med
mig dit. Jag kände att det hade att göra med Tummelisa-perspektivet och bestämde mig för att förverkliga det fullt ut. Jag började
helt enkelt skapa en VR-version av mina arbeten, där man skulle
kunna landa och slå sig ner på dem, liten som Tummelisa!
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Hur gick du tillväga
– Jag scannade en av mina broscher med 3d-teknik och förstorade det sedan i datorn och skapade en egen app. Jag använde
mig av en litet äldre, billig teknologi, Google Cardboard, som
gör att man i princip kan se vad som helst i vr, bara man använder rätt applikation. Jag skrev till olika företag som jag visste
arbetade med spelutveckling, och till vänner som jobbade inom
det fältet, för att få råd. Svaret jag fick var att det borde gå att
göra, men att de inte visste exakt hur. Jag kom till slut på ett
eget sätt genom att använda ett gaming- eller spelprogram som
jag egentligen inte visste hur det fungerade. På något vis lyckades jag! Vad jag vet är det ingen annan inom smyckekonsten
som har använt sig av vr på det här sättet.
Liza Suska plockar fram ett slags tittlåda av brun kartong
och placerar sin mobil inuti.
– Vill ni testa? Tryck bara på knappen på ena sidan så hoppar
ni till en ny plats.
Vi prövar och befinner oss plötsligt i en oändlig stjärnrymd
där broschen blir en gigantisk, svävande klippformation att
röra sig över. Det är i alla bemärkelser svindlande. En lätt yrsel
inträder innan hjärnan ställt om och vi återvänder till det lilla
ateljérummet.
Hur ser du på förbindelsen mellan Frozen Moment och det här
projektet, som du kallar Micromégas, efter en novell från 1752
av den franske filosofen och satirikern Voltaire
– På ett plan handlade det om att få svar på frågan om varför
mina verk ser ut som de gör, om att återvända till och förverkliga barndomens fantasi om att bli liten som Tummelisa. Men
det var också ett uttryck för en utopisk längtan, en eskapistisk flykt via konsten. Jag brottas, som så många andra, med
självtvivel och frågor kring om det jag skapar har någon betydelse och ens något berättigande i en värld som ser ut som
den gör. Om det når dem som behöver det allra mest. Men
jag tror samtidigt att det i dag är viktigare än någonsin att
låta konsten få bli en motkraft, en sorts livlina, en hjälp att
inte låta sig slukas av mörkret. Motstånd kan manifesteras
på många vis.

Voltaires novell
Micromégas från
1752 räknas som en
av de första science
fiction-berättelserna
och beskriver hur två
varelser från Sirius
och Saturnus besöker
jorden. Den första
svenska översättningen
kom ut 1762, under
den långa titeln Herr
de Voltairs Micromegas
eller Lill-Masse. Det
är: om en, i hänseende
til inwånarne på andra
ställen, mycket liten,
men i jämförelse mot osz
grufweligen stor mans
resor ifrån Sirius, genom
Saturnus…
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Du får snart möjlighet att skapa ett helt nytt sammanhang
för dina olika verk, i den utställning med Stenastiftelsens
stipendiater som öppnar på Göteborgs konstmuseum i början av december. Det är ännu långt dit, men har du börjat att
fundera på vad du helst skulle vilja göra
– Det finns en minimalistisk variant, en maximalistisk vision och
någonting mittemellan. Jag har flera möjliga vägar jag skulle
vilja pröva, men de har alla det gemensamt att de bottnar i en
lust att skapa någon form av parallell, fiktiv verklighet, som
om vi hade förflyttat oss till en annan planet eller till och med
galax. Möjligheten att för ett ögonblick bli demiurg och trolla
fram en helt ny värld är lockande. Jag har alltid älskat science
fiction och läser det gärna. Hur det kommer att gestalta sig vet
jag inte riktigt än. En idealvärld, en dystopi eller någonting helt
bortom kategorisering?
Vill du berätta litet mer konkret hur du tänker just nu, även
om det kanske kommer att bli något helt annat som senare
förverkligas i Stenahallen? En viktig aspekt av Stenastiftelsens stipendium är just att ge konstnärer möjlighet att ta det
där extra steget, våga fullfölja idéer som kanske inte kunnat
genomföras tidigare.
– Den minimalistiska versionen inkluderar någon form av högre
podier med svarta spegel- eller glasytor, ett mörklagt rum och
spotbelysning på de utplacerade smyckena.
– Men jag har också en idé om att låta växter bli en del av
installationen, kanske i samarbete med Göteborgs botaniska
trädgård, om det vore möjligt. En futuristisk, utopisk värld att
fly in i, där smyckena skulle dyka upp och glimma till i mörkret
mellan plantorna.
– Det här är förstås än så länge bara drömmar och fantasier.
Jag har också funderat på att använda vatten istället för glas, att
låta stora metallfat, som fågelbad ungefär, vara fyllda med vatten och att smyckena skulle kunna flyta på en yta i mitten. En
mer dystopisk vision är en idé om att låta dem omges av en massa
skräp eller avfall, som exempelvis höga staplar av vita plastlock
från mjölkförpackningar. Vi får se vad det blir till slut.
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Jelizaveta Suska
Född 1989 i Riga
Bor och arbetar i Mörtsjöos och Göteborg
Utbildning
2013–2015 MA Jewellery Art HDK,
Göteborgs universitet
2009–2013 BA, Metal Design, Art Academy
of Latvia, Riga
Soloutställningar
2018 Frozen Moment, Gallery Alice Floriano,
Porto Alegre
2017 The Night, Gallery Beyond Antwerpen
2016 Frozen Moment, Transition, Gallery
Blunk, Trondheim; Frozen Moment,
Transition, Gallery Platina, Stockholm;
Frozen Moment, Transition, Nääs
Konsthantverk, Lerum
Grupputställningar, urval
2019 Kubik, 10 More Art Associations,
Sverige
2018 Koru6, Imatra, Helsinki; Mari Funaki
Award, Melbourne; Triple Parade
Biennale for Contemporary Jewellery, 4th
Edition, Shanghai; European Triennale
of Contemporary Jewellery, Paris; AJF
Award Finalists Exhibition, Gallery Platina
Munich–Stockholm–Guangzhou–Chicago;
Heroes, Gallery Behond with Christian
Hoedl, Munich; Kubik 10 Art Associations;
Hatara project, Time perception Vol 4,
Munich; IAA Gallery, Gdansk; Need21
Gallery, Seoul; Iaspis Open Studios,
Stockholm
2017 Synergy, Museum of Decorative Art
and Design, Riga; European Triennal of
Contemporary Jewellery, Grand Hall,
Moons; Swedish Jewelry Art, Gallery at
RIR, New York;Kulturmässa, Svensk Form,
Göteborg; Time Perception Vol 3, Munich;
JAAG Falkenberg Museum

2016 JOYA Barcelona; Konstepidemin,
Göteborg; Moving Art Project, Sverige;
Fönsterutställning, Galleri Sintra,
Göteborg; Vårsalong, Liljevalchs,
Stockholm; Schmuck 2016, Munich
2015 Design Isle, Kipsala Exhibition Hall,
Riga; Graduate Show, Marzee Gallery,
Nijmegen; Utställning examensarbeten,
Vasagatan 33, Göteborg
Stipendier
2018 Estrid Ericsons stiftelse
2017 Konstnärsnämnden, kulturutbyte;
Västra Götalandregionens
kulturstipendium; Svensk Form Väst,
utställningsstipendium; Estrid Ericsons
stiftelse
2016 Konstnärsnämnden, kulturutbyte;
Göteborgs slöjdförenings stipendium;
Adlerbertska; Estrid Ericsons stiftelse
2015 Understödsstiftelsen; Ole Kruses
stipendiefond; Adlerbertska; Estrid
Ericsons stiftelse
2014 Stiftelsen Otto och Charlotte
Mannheimers fond
2012 Scholarship for a Great Academic
Result, Art Academy of Latvia, Riga
Representerad
Gallery Platina, Stockholm; Nationalmuseum,
Stockholm; Gallery Four, Göteborg; Gallery
Beyond, Antwerpen; Gallery Alice Floriano,
Porto Alegre; Hiko Mizuno College of Jewelry,
Tokyo
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Gizem Kling Erdogan
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson
Foto: Peter Claesson, Jon Rudberg/Anagram, Håkan Schüler/Anagram
och Johan Paulin/Filmlance

Gizem Kling Erdogan är född och uppvuxen
i Högsbo, där hennes föräldrar bosatte sig
när de kom till Sverige från Turkiet i slutet av
1970-talet. Tevepubliken har de senaste åren
kunnat se henne i bärande roller i serierna
Kalifat, där hon belönades med Kristallen för
bästa skådespelerska, Kärlek och anarki och
Tunna blå linjen. Men skådespelarkarriären
började på Göteborgs stadsteater där hon,
som nyutexaminerad från scenskolan i
Malmö, gjorde stora roller i bland annat Alice
i underlandet, Utvandrarna och Ett dockhem.
Den som lyssnade på Gizem Kling Erdogans
Sommarprogram 2021, vet att Högsbo, Istanbul
och anatoliska höglandet var och är viktiga
platser som format henne som människa
och kanske också bidragit till den receptiva
känslighet som utmärker hennes skådespeleri.
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n ä r v i s e s i s t o c k h o l m , där Gizem Kling Erdogan
numera bor, är det bara några dagar kvar innan säsong två av
Kärlek och anarki har premiär. Under hösten 2022 kommer även
fortsättningen av Tunna blå linjen och dessutom ytterligare en
serie, på Netflix, med Spotify som tema.
Du har synts i många uppmärksammade produktioner under
kort tid. Hur har det påverkat dig
– Det är både och, det där med att bli igenkänd, säger Gizem
Kling Erdogan. Jag har märkt att jag zoomar ut och stänger
av på ett sätt som jag inte har gjort tidigare. Det är motsägelsefullt, eftersom just öppenheten och mottagligheten alltid
har varit en så stor del av mitt instrument. Att iaktta och ta
in omvärlden, betrakta människors beteenden. Låta sig fyllas
med intryck.
– Ibland känns det som om det skulle vara bra att ta en paus,
bara läsa, skriva, fylla på med inspiration och idéer. Inte exponeras så mycket. Men samtidigt ser jag verkligen fram mot att
möta publiken i både Kärlek och anarki och Tunna blå linjen, det
blir spännande att se hur de tas emot.
En av dem som medverkar i den nya säsongen av Kärlek och
anarki är David Dencik. Hur var det att spela mot honom
Han har, genom Stenastiftelsen, varit gästprofessor vid
Högskolan för scen och musik i Göteborg. I samband med det
hade vi ett väldigt intressant samtal om bland annat skådespeleriets hantverk. Hans syn på skådespelarens arbete är
utpräglat icke-romantisk.
– Det är enormt roligt att jobba tillsammans med honom! Jag
tycker verkligen om att spela med och mot skådespelare som är
så intensivt närvarande i stunden.
– Plötsligt kan det dyka upp något sådant här mitt i en scen.
Gizem Kling Erdogan tar en nöt ur skålen på bordet, kastar
upp den i luften och fångar den i munnen.
– Den sortens närvaro och improvisation skapar en speciell,
lustfylld energi som smittar av sig och får ögonblicket att leva.
Det var också en inspelning fylld av roliga kontraster. David
Dencik med sin speciella öppenhet och rörlighet. Reine Bry-

I Tunna blå linjen,
skapad av Cilla Jackert
och i regi av Sanna
Lenken, spelar Gizem
Erdogan polisen Leah.
Serien började visas
på SVT i januari 2021,
säsong 2 i september
2022. I serien Kärlek
och anarki, skapad
av regissören Lisa
Langseth, spelar Gizem
Erdogan marknads
chefen Denise Konar.
Första säsongen hade
premiär på Netflix i
november 2020, säsong
2 i juli 2022.

Gizem Kling Erdogan

97

nolfsson, som är en helt annan typ av skådespelare, mer av den
gamla skolan, men väldigt lekfull och med en själ som fyller
rummet. Han har ett kritiskt förhållningssätt i allt han gör, ett
ifrågasättande som jag kan känna igen hos mig själv. Inte kritisk i betydelsen negativ, utan en vetgirighet, ett behov av att
analysera, att sätta saker i perspektiv och belysa dem från olika
håll. En blick som också tar in samtiden. Den sortens medvetenhet tror jag är viktig i all konstnärlig praktik.
Både Tunna blå linjen, som på ett ganska komplext vis
beskriver en polisverklighet i Malmö, och Kärlek och anarki
som utspelar sig i förlagsvärlden, har ju just den blick på
samtiden som du talar om.
– Det är så väsentligt att vi kan berätta historier med substans.
Att vi vågar lita på att publiken vill ha de berättelserna. Det är
viktigare än någonsin idag, när så mycket runt omkring oss
styrs av rädsla, delas upp i svart eller vitt, gott eller ont och
rankas i topplistor. Jag tror att mitt val av yrke i mycket bottnar
i behovet av att förmedla berättelser och i en längtan efter att
få undersöka och gestalta de komplicerade och intrikata samband som formar och definierar oss som människor.
– När jag tittar tillbaka och tänker på hur jag var som barn,
kan jag se hur jag redan mycket tidigt var en iakttagare av
omvärlden, uppmärksam på omgivningens beteenden. Någon
som alltid ville ta reda på varför. Fascinationen för människans
komplexitet var nog också det som en gång gjorde att jag såg
medicinen och läkaryrket som en väg, innan jag ganska snabbt
förstod att det var skådespelare jag ville vara.
Har de förberedande studier inför läkarprogrammet du hann
med, haft någon betydelse för dig i din yrkesroll, tror du
– Ja, det tror jag faktiskt. Intresset för kroppens oändligt komplicerade system. Insikten om att allt hänger ihop, att kropp
och själ, biologi och psykologi inte går att se som isolerade entiteter. Våra tankar, känslor och minnen sitter i kroppen.
– Man skall passa sig som skådespelare så att man inte låter
allt utspela sig här, säger Gizem Kling Erdogan och lägger en
hand på huvudet.
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– Vi jobbar med att fysiskt förkroppsliga och gestalta allt
detta. Jag tycker också att det man kanske kan kalla ”abstrakt
intelligens” är ett av skådespelarens mest centrala verktyg. Då
menar jag det som sker intuitivt. Om man försöker att dissekera och plocka isär vad intuitionen består av, har det bland
annat att göra med närvaro, andning och att låta sinnena vara
öppna. Det finns olika delar av hantverket. Det tekniska förstås, känslan för timing, som jag tror har med en sorts musikalitet att göra, en förmåga att uppfatta vibrationer, känna en
puls. Sådant kan man öva, bli bättre på. Inte minst därför är
det så roligt och lärorikt att få jobba med äldre, mer erfarna
skådespelare. Det är inte som att ta upp en trumpet och spela
skalor, men man kan alltid skärpa sin hörsel.

Embodied Imagination
är en terapeutisk och
kreativ teknik som
arbetar med drömmar
och minnen, utvecklad
av den holländske
psykoanalytikern
Robert Bosnak. Inom
teatervärlden har
bland annat Royal
Shakespeare Company
i Stratford-on-Avon
använt sig av metoden i
sina repetitioner.

Som musiker, och i synnerhet om du spelar tillsammans med
andra, är själva lyssnandet helt avgörande. Det måste väl
vara på samma sätt för en skådespelare
– Ja, absolut. Lyssnandet är a och o.
– För ungefär ett och ett halvt år sedan började jag att gå en
utbildning i något som kallas ”Embodied Imagination”. Den
riktar sig till alla som är intresserade av att utforska sin kreativitet. Mötena och undervisningen sker via zoom eftersom vi
som deltar är spridda över hela världen. En av lärarna är Per
Nordin, som länge varit verksam vid scenskolan i Göteborg.
Vi kommer från alla möjliga håll – en svensk manusförfattare,
en dansare från Sydafrika, en amerikansk skådespelare, men
också människor från företagsvärlden. För mig handlar det om
att utveckla mitt skådespeleri, för någon annan om ett bokprojekt eller om att ta reda på var det dåliga självförtroende som
stått i vägen hela livet egentligen sitter.
– Vi träffas varje vecka, gör olika övningar, får individuella
uppgifter och så vidare. Det har varit enormt givande. Både
de praktiska övningarna och samtalen, där alla kan bidra med
olika perspektiv. Jag tycker mig kunna se hur den erfarenheten faktiskt har påverkat mitt skådespeleri. Utbildningen har
pågått parallellt med inspelningen av Tunna blå linjen, och när
jag för någon vecka sedan var och eftersynkade några scener
kunde jag se att det fanns något där som jag inte tidigare sett.
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Kan du berätta litet mer om vad det är i själva metoden som
fungerar som katalysator för fantasin
– Det är svårt att beskriva i abstrakta, teoretiska termer eftersom det är en så fysisk och konkret metod, som bygger på praktiska övningar. Men vi använder oss av drömmar, minnen eller
fiktiva situationer som vi går in i på ett vidöppet och samtidigt
extremt fokuserat vis. Det är som att få tillgång till ett helt nytt
ekosystem som gör det möjligt att urskilja rottrådar, förbindelser och kopplingar som annars hade varit osynliga. Nya inre
rum öppnas. Det kommer upp bilder och information som du
inte kan läsa eller repetera dig till. Sådant som du kanske inte
alls använder i den faktiska inspelningssituationen, men som
finns där, som ett ytterligare djup, ett nytt lager. Metoden hjälper mig att utöka min imaginära förmåga. Det finaste vi har är
vår fantasi, och den är oändlig.
På tal om utbildning, du gick scenskolan i Malmö 2012–2015,
och kom sedan snabbt in i teatervärlden när du började att
arbeta på Göteborgs stadsteater. Berätta mer om vad de
erfarenheterna har betytt
– Det gav mig ovärderliga möjligheter att utveckla hantverket.
Det fick mig att våga vara självständig och ta egna initiativ. På
teatern märks allt direkt, eftersom du har en publik. ”Landar
det? Nej, det fungerade inte riktigt i kväll.” Så får man prova
igen kvällen efter, ändra litet, lyssna. Jag hade förmånen att
kunna maximera teatererfarenheten, det var som en intensivkurs! När jag ser tillbaka på det nu, förstår jag inte riktigt hur
jag vågade. Helt nyutexaminerad och ganska naiv gjorde jag
i snabb följd ett antal stora roller. Först Alice i Alice i under
landet. Det kanske inte var ett så texttungt arbete, men att ha
den bärande rollen, synas på affischen och dessutom hemma i
Göteborg, var förstås något speciellt. Sedan fick jag göra Julia
i Romeo och Julia på Stockholms stadsteaters stora scen. Då
låg jag och läste och läste hela nätterna och sov till slut nästan
ingenting.
– Det var bra att jag fick de utmaningarna så tidigt, i dag hade
jag säkert varit ängsligare. När man är så oerfaren har man inte
heller någon uppfattning om de svårigheter som kan uppstå,
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utan ger sig bara rakt in i allt. Jag har nog i och för sig alltid
haft det drivet, en sorts mod som får mig att fortsätta trots att
jag är rädd.
– Sedan kom rollen som Pervin i teveserien Kalifat. Det är nog
en av de svåraste rollerna jag har gjort. Att spela en ung kvinna
som åker ner till IS gjorde mig rädd på flera plan. Dels det man
alltid oroar sig för – hur ens egen prestation skall bedömas –
men också de politiska aspekterna, alla känslor som väcks och
rörs upp när man försöker att berätta om någonting som är så
laddat. Det var en oro på många nivåer. Men när jag väl jobbade
med rollen tänkte jag inte en sekund på det, det går inte. Då
handlade allt bara om att vara fokuserad.
Du fick, med rätta, mycket beröm för hur du lyckades
gestalta alla de motstridiga impulser och känslor som din
karaktär bar på.
– Det var så roligt och en triumf att det vi testade faktiskt fungerade. Det kunde vi inte vara säkra på från början. Jag visste
bara att jag hade förberett mig extremt noga, jag visste vad scenerna handlade om, vad vi ville berätta och vad min roll kämpade med. Det fanns ingen annan väg än att göra detta fullt ut
och då får man också investera i känslor, själ och intellekt, inte
vara feg. Därför blev det stundtals en fantastisk inspelning där
det i vissa scener liksom gnistrade i rummet, som glitter, därför
att närvaron var så stark.
– Ni vet, som när man känner att man har kommit på rätt spår
och bara kan köra på. Snön är perfekt, knäna håller, inget kan
stoppa en! Jag lärde mig att åka skidor förra året, och det var
den känslan, man har knäckt koden och känner sig oövervinnerlig, färdig att anmäla sig till nästa mästerskap.
– Men som i allt konstnärligt arbete, i skådespeleri både
framför kameran och på scenen, handlar det om att få bra
förutsättningar. Allt ifrån vem som regisserar, vem som filmar, vem som sätter ljus, vem som klipper, hur scenografin
är, hur lång tid man har på sig. Både teaterföreställningar
och filminspelningar bygger i så hög grad på ett kollektivt
teamarbete, där alla delar måste fungera för att resultatet
skall bli bra.
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Som skådespelare skall du i princip kunna gestalta vilken
roll som helst. Samtidigt är det ändå via din egen kropp,
dina egna erfarenheter och minnen som förvandlingen äger
rum. Vi bär alla med oss en personlig historia som på något
vis alltid återverkar i det vi gör, även om det inte är på ett
omedelbart synligt plan. Du berättade att ni, i utbildningen
du går, just nu håller på med en uppgift som rör minne. Vad
betyder det för dig
– Jag vet faktiskt inte riktigt än. Men jag är mer och mer övertygad om att det är viktigt att komma ihåg och vara medveten om
sin egen historia för att kunna förstå sig själv och den tid man
lever i. Nostalgi är jag ointresserad av, men det är inte samma
sak som att analysera situationer i det förflutna och se samband
mellan händelser och skeenden.
– Det är klart att min egen erfarenhet av att växa upp i
Högsbo och samtidigt ha rötter på den anatoliska landsbygden, dit vi reste praktiskt taget varje sommar, har format mig
som människa. Min mamma, mina två bröder och jag brukade
åka i förväg. Min pappa jobbade på Pripps i Sisjön och hade
industrisemester och fick åka ner senare. Jag känner en stark
koppling till bägge platserna. När jag var riktigt liten bodde vi
vid Axel Dahlströms torg, sedan när min lillebror skulle födas,
flyttade vi litet längre ner, till Marklandsgatan. Det var inte så
många invandrarfamiljer som bodde där då. Det var vi och en
palestinsk familj någon gata bort. Vi umgicks hela tiden. Det
fanns också ganska mycket rasism i Högsbo så vi, min lillebror
och jag och de fyra syskonen i den palestinska familjen, hade
vår egen gemenskap. Vi sex lekte oavbrutet på de olika gårdarna, hade fotbollsturneringar, tävlingar och så vidare. Jag
tror att det har påverkat mig enormt mycket, de här gemensamma lekarna som faktiskt pågick ända fram till jag gick i
sjätte klass.
– Jag tycker att jag hade en väldigt fin uppväxt i Högsbo och
platsen betyder fortfarande mycket för mig. Jag är präglad av
alla de här fasaderna och husen. Axel Dahlströms torg, med
sina stjärnhus och skivhus, ett svenskt folkhemstorg med bibliotek och en ensam liten klädbutik. Det finns något vemodigt
och samtidigt så vackert över den platsen. Och Endre Nemes
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fantastiska marmorutsmyckning som jag passerade och tittade
upp på varje dag, på väg till skolan i Flatås. Den har en direkt
fysisk plats i min kropp.
– Jag har, ända sedan jag gick på scenskolan, känt att det är
viktigt att våga behålla sin egen röst, värna om sin egen tonart,
oavsett hur mycket nytt man lär sig.

Axel Dahlströms torg
invigdes 1954 och är
ritat av arkitekten
Jan Wallinder. På
Axelhusets vägg finns
Endre Nemes 9,3×8,4
meter stora utsmyck
ning Marmorintarsia.
I konstverket, som tog
7 500 arbetstimmar att
färdigställa, ingår 60
olika marmorsorter
från hela världen.
Endre Nemes (1909–
1985) var föreståndare
för Valands konstskola
1947–1955.

Katarina Taikon (1932–
1995) var dotter till
silversmeden och tivoli
ägaren John Taikon
och hans hustru Agda
Carlsson. Hon debuterade 1963 med boken
Zigenerska och blev en
förgrundsgestalt inom
den romska medborgar
rättsrörelsen. Böckerna
om Katitzi, som beskriver uppväxten i södra
Västerbotten, började
komma ut 1969.

Stenastiftelsens kulturstipendium skiljer sig en del från
andra stipendier, som mer är att betrakta som belöning för
något du redan presterat. Här är istället tanken att göra det
möjligt att förverkliga idéer och projekt som annars kanske
inte gått att genomföra, att utvecklas som konstnär. Du har
redan talat om din lust att förmedla och skapa andra berättelser. Kan och vill du berätta något mer konkret om vad du
skulle vilja göra
– Jag har faktiskt ett projekt som jag har påbörjat och som jag har
drömt om att realisera i flera år. Jag håller på att skriva en långfilm. Jag arbetar redan tillsammans med en författare och en
producent och när jag blev kontaktad av Stenastiftelsen tänkte
jag genast på hur stipendiet skulle göra det möjligt att kunna
ägna mig helhjärtat åt detta, hur jag skulle kunna tacka nej till
rollerbjudanden och istället koncentrera mig på att skriva.
– Det började med att jag fick en idé för några år sedan, efter
att ha läst Lawen Mohtadis enastående bok om Katarina Taikon,
Den dag jag blir fri, som kom ut 2012. I samma veva träffade jag
producenten Siri Hjorton Wagner och berättade om min dröm
att göra en spelfilm baserad på Lawen Mohtadis bok. Den hade
gjort ett starkt intryck på mig, både genom Mohtadis sätt att
berätta och därför att hela historien om Katarina Taikon och
hennes syster Rosa, allt de kämpat mot och gått igenom, romernas situation, det svenska samhällets agerande, kändes så viktig att lyfta fram och presentera för en publik i dag. Jag hade
förstås läst Katarina Taikons böcker om Katitzi som barn, och
identifierat mig fullständigt med henne. Jag kände inte Lawen
Mohtadi personligen, men vi träffades och började prata litet
löst om det hela. Sedan kom mycket emellan, jag var med i flera
filmproduktioner på kort tid, men nu har vi verkligen kommit igång och jobbar på att skriva manus tillsammans. Det är
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fantastiskt roligt. Boken finns, det har gjorts en dokumentär,
men i en fiktiv, dramatiserad berättelse kan man närma sig
områden dit journalistiken och dokumentären inte når. Män
niskan Katarina Taikon. Vem var hon egentligen? Det är också
en så intressant period i Sverige, både politiskt och historiskt.
– Ett tema är också hur strukturell rasism skapar fruktansvärda trauman hos människor. Hur vi måste möta vår egen historia, där tvångssterilisering av romer var en verklighet. Precis
som Tyskland har varit tvunget att göra upp med sin historia,
måste vi också våga göra det.
– Men det som upptar mig allra mest är att ge en bredare,
djupare och mer sammansatt bild av Katarina Taikons alla sidor.
Det finns så många frågor att ställa, så mycket att ta reda på. Jag
känner att jag nått en punkt i livet där jag mer aktivt vill vara
berättare, inte bara gestalta utan skapa historier. Jag vill absolut
inte sluta att vara skådespelare, jag älskar mitt yrke, men jag vet
att det finns så många berättelser inom mig, som väntar på att
få ta plats och form. Någon gång i framtiden kanske jag även vill
pröva regirollen, men inte nu, nu vill jag framförallt fortsätta att
utvecklas som skådespelare och hitta vägar för mitt berättande.
Ni tänker långfilm, inte serie
– Vi har diskuterat fram och tillbaka och det kanske ändras, men
planen är långfilm. Det är ett format som nästan har blivit litet
uppätet av serien och som vi måste värna om. Men än så länge
är det tidigt i processen, Lawen Mohtadi, Siri Hjorton Wagner
och jag har precis inlett vårt gemensamma arbete.
Vad är det i långfilm som lockar jämfört med serieformatet
Finns det andra kvaliteter, andra möjliga uttryck
– Långfilmen har också ett liv i biografen, det är en helt annan
upplevelse än att sitta hemma i soffan och titta. Det finns en
koncentration i rummet, man stänger av omvärlden, precis som
på en teater. Det är en gemensam upplevelse, en publik som
kollektivt och samtidigt ser och tar till sig vad som utspelas på
duken. En serie jobbar man med i kanske sex till åtta månader,
det är mycket högre tempo. I långfilmens värld finns en annan
möjlighet till fördjupning, man kanske kan filma färre minuter
Tunna blå linjen, SVT 2021
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Bildtext bildtext Ped mosanda
ndenis eaqui dolori quatur
Kalifat, SVT 2020
sequiat.
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per dag, men filma mer substansrika scener. Dessutom följer
man karaktärerna i cirka 90 till 120 minuter. Man behöver inte
bygga långa, långa tidsbågar i flera säsonger. Det finns en början och ett slut som skall rymmas inom det där begränsade tidsspannet. Det finns något lockande med själva begränsningen,
att arbeta inom en ram och se vad man kan använda den till.
Varje bild kan få en helt annan tyngd.
Från ett annat håll kan man hävda att serieformatet ger
utrymme att skapa karaktärer som får förändras över tid
– Ja, absolut. Och det har gjorts. Serier som på sin tid var banbrytande på det viset, och som jag älskar. Sopranos, The Wire…
Då och då dyker det fortfarande upp serier med de kvaliteterna.
Jag tycker mycket om serieformatet också och de fördelar det
har. Egentligen spelar det ingen roll – det enda viktiga är att det
är ett bra, komplext och välskrivet manus.
– Att det finns något som griper tag och berör, något som
skaver eller stör, en kritisk skärpa. Det är det jag själv fastnar
för, oavsett vad det är för konstnärligt uttryck. Jag var i London
för ett tag sedan och såg en stor separatutställning med Francis
Bacons måleri på Royal Academy och blev helt golvad. Att vara
så transparent, att våga låta hela sitt universum bli synligt, låta
allt det smärtsamma, fula och svåra få finnas med. Och att kraften i den uppriktigheten och ärligheten kan nå fram till mig, i dag.
Att jag kan se och uppleva det. Det var som en uppmaning att
tro på det man gör, att våga. Jag är väldigt intresserad av måleri.
Vad beror det på, tror du
– Jag vet inte riktigt. Men det måste ha att göra med bildens
förmåga att kommunicera fysiskt, utan filter. Kroppen i rummet. Som en vibration som når en. Musik kan också fungera
så, fast annorlunda. Toner kan plötsligt väcka något inom en,
känslor som inte går att värja sig från. Musik kan nästan vara
som doping!
Vad gillar du för musik, vad lyssnar du på
– Jag har alltid lyssnat väldigt mycket på afroamerikansk musik.
Jazz, som jag lyssnade mycket på när jag var yngre, Miles Davis,
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Favoritverktyg: För lite mer än ett år sedan
började jag att utforska ett nytt verktyg –
Embodied Imagination. Det är ett kreativt
och terapeutiskt sätt att jobba med drömmar
och minnen där fantasin sätts i rörelse och nya
konstnärliga idéer föds. En metod som bland
annat har utvidgat min kroppsmedvetenhet
och föreställningsförmåga.
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John Coltrane, Pharoah Sanders och så vidare, vilket i sin tur
ledde mig vidare till rapmusiken. Numera lyssnar jag mest på
hip hop. Jag har en tre år yngre bror som är jazzmusiker och det
var mycket genom honom som jag introducerades till hela den
världen. Han var inte mer än tio när han spelade Coltrane för
mig. Han är otroligt begåvad och spelade snabbt med mycket
äldre musiker. Från början var det jag som skulle spela trumpet, men jag lyckades aldrig få riktig ton och lade bara undan
instrumentet. Det fick däremot han och visade sig vara en stor
talang från första stund!
– Jag var verkligen avundsjuk, men det är också en användbar
drivkraft som man inte skall förakta. Liksom ilska över orättvisor, ilska över att bara vissa perspektiv får företräde. Det är
bland annat det som gjort att jag vill bidra med något från ett
annat håll. Det behövs. Filmsverige är trots alla vackra ord om
mångfald väldigt homogent.
– Samtidigt slåss jag för att som skådespelare kunna spela
precis vad som helst och vem som helst. Jag tänker aldrig bli
instoppad i ett fack eller göras till representant för något. Eller
bara fastna och upprepa samma sak. Mitt sätt att motverka
detta är att fortsätta att utbilda mig, erövra nya områden, läsa,
samtala, lyssna, se och intressera mig för alla olika sätt män
niskan har att uttrycka sig på.
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Gizem Kling Erdogan
Född 1987 i Göteborg
Bor och arbetar i Stockholm
Utbildning
Teaterhögskolan i Malmö 2012–2015
Teateruppsättningar, urval
2018 Ett dockhem, Göteborgs stadsteater
2017 Utvandrarna, Göteborgs stadsteater
2016 Romeo och Julia, Stockholms stadsteater
2015 Alice i underlandet, Göteborgs stadsteater
Filmer och tv-serier, urval
2022 The Playlist, Netflix, Tunna blå linjen, säsong 2, SVT,
Kärlek och anarki, säsong 2, Netflix
2021 En hederlig jul med familjen Knyckertz, SVT,
Tunna blå linjen, säsong 1, SVT
2020 Kalifat, SVT
2019 En komikers uppväxt, långfilm
2018 Hidden: Förstfödd, Viaplay
2017 Dröm vidare, långfilm, Innan vi dör, SVT,
Nattbarn, kortfilm, Alex, Viaplay
2014 Svenskjävel, långfilm
Priser och utmärkelser
2020 Årets kvinnliga skådespelare i teveproduktion, Kristallen
2017 Nominerad Rising Star Award, Stockholms filmfestival, nominerad
bästa kvinnliga biroll i Dröm vidare, Guldbaggen
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Kerstin Avemo
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson
Foto: Peter Claesson, Lennart Sjöberg och Brinkhoff/Mögenburg

Sopranen Kerstin Avemo har hyllats och prisats
för sina många enastående rollgestaltningar,
både i Sverige och internationellt. På Göte
borgsoperan möter hon i slutet av november
publiken i Offenbachs fantasiopera Hoffmanns
äventyr, där hon denna gång spelar alla de tre
kvinnliga huvudrollerna. Hennes debut på
Göteborgsoperan kom 2002, i rollen som Lulu
i Alban Bergs opera med samma namn, en
tolkning som samma år belönades med både
Svenska Dagbladets operapris och tidskriften
Operas pris. På Göteborgsoperan har hon
bland mycket annat gestaltat Violetta i La
Traviata, Lucia i Lucia di Lammermoor och
Juliette respektive Kvinnan i dubbeluppsätt
ningen Nyckeln till drömmarna/Vox Humana.
Förra året tog hon ytterligare ett steg när hon
skapade en scenföreställning av Schönbergs
fragmentariska melodram Pierrot Lunaire, där
hon tillsammans med fem musiker förmedlade
sin tolkning av de 21 ingående sångerna.
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– d e t ä r l i k a r o l i g t som uppfordrande att få ett
stipendium som är avsett för utveckling och förkovran, säger
Kerstin Avemo. Och jag har redan huvudet fullt av projekt och
idéer som jag skulle vilja genomföra!
Vi träffas i Göteborg, någon vecka in i juni, strax innan den
sista föreställningen av Viva la mamma! på Göteborgsoperan. I
Donizettis komiska opera, som också är Claes Ericssons debut
som operaregissör och -librettist, spelar Kerstin Avemo operasångerskan och divan Gunilla Coriander, en roll där hon till
fullo kan utnyttja sin känsla för komik och timing. Att på olika
vis och från olika håll öppna operans ganska slutna världar och
låta sig överraskas av nya perspektiv är ett ämne som i hög grad
engagerar Kerstin Avemo. Vilka hennes egna drivkrafter är, om
varför nyfikenhet och vetgirighet är en förutsättning för konstnärligt skapande, är några av de ämnen vi återkommer till gång
på gång under samtalet. Men vi börjar med att fråga om hennes
egen väg in i konsten.
Hur blev musiken och operan ditt sätt att uttrycka dig på
– Det är en så svår fråga att svara på. Särskilt som jag egentligen
inte tycker att det har funnits några aktiva val. Jag har bara aldrig på allvar övervägt något annat.
Har sången alltid varit din uttrycksform
– Jag har sjungit så länge jag kan minnas, men jag skulle snarare
säga att jag alltid har uttryckt mig. Jag ser mig inte främst som
sångerska utan som artist. Någon som letar efter nya uttryck
hela tiden. Det är det som driver mig – att leta efter och upptäcka nya uttryck. Ju mer specialiserad man blir inom en rutin,
desto större är risken att man blir en konservator. Man kan bli
oerhört skicklig på att återskapa verk – vilket verkligen inte är
ett hantverk att se ner på – men det är inte min primära drivkraft och inte heller min primära talang.
Det är en intressant distinktion du gör när du säger att du
främst ser dig som artist, inte sångerska. När började du att
tänka på ditt uppdrag i de banorna

Tv: Kerstin Avemo och regissören Claes Eriksson
under repetitionsarbetet med Viva la mamma!
Th: Kerstin Avemo som operadivan
Gunilla Coriander i samma föreställning.
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– Det har jag nog alltid gjort. Som tonåring var jag otroligt
intresserad av bildkonst, teater, självklart av att sjunga, men
också av att agera på andra sätt. Jag är övertygad om att intresset för de olika konstarterna kan berika det man gör. Det är
förstås väldigt roligt att få ägna sig åt en konstform som, när
den är som bäst, verkligen är ett allkonstverk. Där det ljudmässiga och det visuella kan smälta samman till en helhet. I bästa
fall vet inte publiken vilka element det är som skapar den totala
upplevelsen.
– Så var det för mig. När jag gick på högstadiet pratade jag
mycket med min mormor om vad jag drömde om att göra och
sade till henne att jag ville bli dirigent. Det tyckte hon lät väldigt osäkert och föreslog att jag istället skulle bli sångerska, om
jag nu måste ägna mig åt något så riskfyllt som ett konstnärligt
yrke. Hon förställde sig att sångerska var en tryggare väg, vilket kan diskuteras… Ingen i familjen var konstnärligt orienterad, vare sig på mammas eller pappas sida, även om de kommer
från helt olika bakgrund och representerar hela klasskalan. När
jag var i femtonårsåldern föreslog min mamma att jag skulle
skaffa mig en ”riktig” utbildning vid sidan av, men jag lär ha
svarat att det var detta till hundra procent, eller ingenting alls.
Så musiken finns inte riktigt i familjen
– Jo, den finns, fast på amatörbasis. Mina föräldrar var aktiva
körsångare och vi lyssnade mycket på musik hemma, klassisk
musik. Bägge mina föräldrar är läkare. Jag är född och uppvuxen i Stockholm, men min pappas släkt är från Malmberget.
Han och hans syster var den första generationen som läste
vidare på gymnasium och högskola. På mammas sida är det mer
en stockholmsk akademikerbakgrund.
– Jag tänker tillbaka på det en hel del nu när jag själv har
barn, som konstant har översköljts med olika konstnärliga
uttryck under hela sin uppväxt. Jag tycker att det är ganska
befriande att minnas det milda ointresse mina föräldrar visade
för det jag höll på med. Att aldrig någonsin ha behövt känna
ett tvång att prestera det ena eller andra. Att inte motarbetas
är naturligtvis jätteviktigt, men det är också skönt att varken
pushas eller gödas, utan få vara ifred och växa på egen hand.
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Vad var det som fängslade dig och fångade ditt intresse som
tonåring? När du bestämmer dig för att ägna dig åt någon
form av konstnärlig verksamhet är du ungefär i samma ålder
som dina barn är nu, eller något yngre.
– Viljan att pröva olika uttryck. Det är också en så magisk period
av livet, det finns en sådan expansiv, inneboende kraft, ett driv.
När man ser tillbaka på det som vuxen, eller ser det hos sina
egna barn, känner man sig helt flegmatisk i jämförelse. Det är
som den där sommargrönskan som växer så starkt att det nästan blir farligt. När man kombinerar den intensiteten med en
vilja att pröva olika uttryck, det vill säga olika former av kommunikation, öppnar sig hela tiden nya möjligheter. Från början
kan man ingenting, men så börjar man bena och undersöka och
sätta ihop det ena med det andra.
Är operavärlden en självklarhet när du i tidiga tonåren ser en
framtid inom konsten och musiken framför dig
– Inte operavärlden men operan! När jag gick på högstadiet
och senare musikgymnasium hade vi möjlighet att gå på operan i Stockholm alla kvällar i veckan för sextio kronor, och det
gjorde jag hela tiden. Vi kunde få biljetter på tredje raden och
se varenda föreställning som gavs. När jag gjorde en utbytestermin i Wien var det samma sak. Jag hade sådan hemlängtan
och kände ingen, men jag gick på operan varje kväll och såg allt.
Det är klart att inte allting var bra, men i varje föreställning
man ser finns det någon kvalitet, någon detalj man kan lära sig
av, enskildheter som sätter tankarna i rörelse.
– Det som är så speciellt med att vara med i ett operaverk är
också att man blir en del av något större, en liten kugge i ett stort
hjul. En organism som egentligen bara lever i de korta ögonblick
den möter publiken i salongen. Att text och små prickar på ett papper, kan förvandlas till levande materia i mötet med en människa
som fyller tecknen med innehåll, slutar aldrig att fascinera mig.
Minns du någon särskild uppsättning från den tiden som grep
dig speciellt
Ja, absolut. Det var många, men en av de starkaste upplevelserna var när jag såg Madame Butterfly med Hillevi Martinpelto
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i huvudrollen. Då var jag tretton-fjorton år. Jag var klasskamrat med dirigenten Kjell Ingebretsens dotter och vi satt precis
bakom orkesterdiket och såg honom dirigera. På den tiden var
han bara någon man åt mellis hos! Att han många år senare
skulle bli den som gav mig möjlighet att komma till Göteborg,
hade nog ingen av oss kunnat föreställa sig. När det tragiska slutet kommer och Madame Butterfly tar livet av sig ser jag att det
börjar rinna blod över hela scenen. Det droppar ner i orkesterdiket. Jag har sett den här föreställningen senare. Det finns inte
en droppe blod. Det var en rent hallucinatorisk upplevelse, som
kom ur en kombination av den oerhört starka konstformen och
den person jag är, och framförallt den ålder jag befann mig i då.
Du går ut Operahögskolan 2000 och debuterar på Folkoperan
som Violetta i La Traviata, är med i produktioner på bland
annat Drottningholmsteatern och Stockholmsoperan. 2002
kommer du till Göteborg. Hur gick det till
– Kjell Ingebretsen, som jag då inte träffat sedan högstadietiden, kom och såg La Traviata, och berättade att han letade
efter en Lulu. Jag tyckte förstås att det lät fantastiskt och
bestämde mig genast för att söka. Jag åkte ner till Göteborg,
fick provsjunga och fick rollen. Jag minns att jag, utanför operan i Stockholm, mötte en äldre sångerska som fnös när hon
såg mig. ”Det är ju helt absurt att du skall göra Lulu nu – vad
skall du då göra om tjugo år?”
Hur var det att komma till Göteborgsoperan under de åren
Upplevde du någon skillnad mot hur det var i Stockholm
Och hur var det att ta sig an en så svår roll i början av
karriären, vad händer med dig som artist och konstnär
– Jag tyckte att det var otroligt roligt. Jag kände mig genast stöttad och välkomnad och upplevde att det fanns en stark sammanhållning i huset, en stolthet över det man gjorde. Det var
också en period i Göteborgsoperans historia då många viktiga
och modiga uppsättningar skapades.
– Att få ge sig i kast med något så extremt, tidigt i livet, gör
att man förstår att det inte finns några gränser för vad man kan
göra, bara man vill. Det är bra att lära sig svåra saker när man

Alban Bergs opera
Lulu från 1937 bygger
på två berättelser av
Franz Wedekind. Det
dröjde dock till 1977
innan den tredje akten
framfördes offentligt.
Denna version fick sin
svenska premiär på
Göteborgsoperan 2002,
med Kjell Ingebretsen
som dirigent och
Kerstin Avemo i
huvudrollen.
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är ung. Då har man fortfarande kvar en sorts oförskräckthet,
som delvis beror på bristande erfarenhet, men som hjälper en
att bara kasta sig ut utan att vara rädd. Och det är så mycket
lättare att lära sig saker som ung – allt fastnar med en gång.
– Men sedan ser verkligheten inte alls ut som när man läser
andras cv, eller sitt eget för den delen, där framgång följer på
framgång, och allt bara verkar vara en spikrak väg framåt. Det
är viktigt att påminna sig om att man oftast bara är en bricka
som skall passa in i någon annans idé och vision, det är inte så
att uppsättningar formas efter dig. Överhuvudtaget tycker jag
att det vore välgörande och viktigt att få höra andra berättelser
än de lyckliga framgångssagorna, att få ta del av och dela de
perioder som oundvikligen drabbar varje skapande människa,
stunderna när man helt kör fast och inte kommer någon vart.
Tänk så intressant det skulle vara att förstå och lära sig mer om
olika vägar att ta sig ur de tillstånden.
– Jag uppskattar också att kunna växla mellan huvudroller
och mindre roller. Där finns det ofta utrymme att leka mer
och inte enbart fokusera på sig själv och sin egen prestation.
Om man bara är livrädd för att inte framstå i all sin glans, blir
man lätt litet endimensionell och självupptagen. I mindre
roller, där man tar ett steg tillbaka, kan man öva sina öron,
plötsligt höra den där fiolslingan som spelas så snyggt och
finna ett sätt att svara på den. Hitta det lekfulla, tända gnistan som får alla att vakna till och vara närvarande till hundra
procent. De där oslagbara ögonblicken som är vår konstforms stora rikedom.
Gaetano Donizetti
(1797–1848) föddes och
dog i Bergamo. Han
komponerade närmare
90 olika operor, de
flesta i belcantostil.
Tvåaktsoperan Viva
la Mamma hette
ursprungligen Le
convenienze ed
inconvenienze teatrali
och hade premiär i
november 1827 på
Teatro Lirico i Milano.

En uppsättning där det lekfulla samspelet tycks ha haft en
bärande roll är Viva la mamma!, Claes Erikssons nyskrivna
omtolkning av Donizettis komiska opera Le convenienze ed
inconvenienze teatrali. Hur var det att arbeta med Claes
Eriksson, som kommer från ett helt annat sammanhang
– Det var verkligen jätteroligt och befriande på många vis. Jag
uppfattar honom som kompromisslös på ett ganska osvenskt
sätt. Med stor integritet. Även om alla sångare i ensemblen
inte hör till samma generation, är många av oss präglade av ett
synsätt där man skall ställa frågor om undertexter, vad känner
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Pierrot Lunaire, Göteborgsoperan 2021.
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karaktären, vad har hänt innan, vilken är vägen framåt, etcetera, etcetera. Då var det otroligt välgörande att få svaret ”Nja,
jag tycker faktiskt inte att det här är den sortens roll.”
– Det finns ju annars ofta en tendens att försöka skapa djup
som inte existerar. Som jag ser det är stora delar av den populära
italienska operalitteraturen, som många älskar idag, egentligen
dåtidens musikal. Det är underhållning, det är sentimentalt på
ett sätt som människor förstår, det finns inga hinder eller svårigheter som ställer sig i vägen, inget motstånd. Det kan vara jättefint, underbart och välgjort, men när vi försöker att återskapa
det hundra år senare och ger det ett innehåll som det inte har, blir
det märkligt. Vill vi ha en annan komplexitet finns det massor av
annan opera att spela, för att inte tala om alla nya verk man kan
skapa. Men vill vi spela det här, med vackra melodier som folk
blir glada och berörda av att lyssna på, och sopraner som dör
på slutet, så är det inte mer än så. Det är vad det är, varken mer
eller mindre. Jag tycker att det är vitaliserande med någon som
kommer in med en helt ny blick och en annan sorts fantasi.
Den sortens kreativa nyfikenhet och oförutsägbarhet är väl
helt avgörande om operakonsten skall förbli levande
– Ja, visst. Och det handlar egentligen bara om att se och lyssna,
att upptäcka nya nivåer, hitta det där som gör att även det
som sjungits och spelats oändligt många gånger får en annan
belysning och förvandlas. Det finns ingen motsättning mellan
förnyelse och att spela äldre verk. För min del var Christoph
Marthalers uppsättning av Franz Lehárs operett Giuditta ett
exempel på just den sortens överraskning. Den hade premiär i
München i december 2021 och jag ser verkligen fram mot de nya
föreställningar som är på gång under våren 2023.
– Det började med att jag fick en förfrågan för några år sedan
om att sjunga fiskarflickan Anitas roll. Min första tanke när jag
läste librettot var ”Vad är det här? Varför vill någon sätta upp
en operett av det här slaget? Skall jag som vuxen kvinna spela
’den lilla fiskarflickan’?!” Sedan kom pandemin, tiden gick och
det slutade med att jag tackade ja. Jag insåg att det måste ligga
något helt annat bakom som gjorde att en regissör som Marthaler intresserade sig för verket. Men jag hade ingen aning om vad.

133

– Giuditta är skriven 1934. Librettisten mördades i Auschwitz.
Det Marthaler gör är att han, tillsammans med sin dramaturg,
hugger upp hela stycket, kastar in musik av Schönberg, Berg,
Sjostakovitj, Bartók och så vidare. Så mitt i det glättiga kommer det plötsligt en sång av den österrikiske tonsättaren Viktor
Ullmann, som satt i koncentrationslägret Theresienstadt och
skrev de här sångerna under samma tid som Lehárs operett
spelades på scenerna.
– Det är något av det bästa jag har varit med i. Marthaler
gjorde också om handlingen och lade in en dialog ur Sladek, en
pjäs av den österrikisk-ungerske författaren Ödön von Horváth,
som handlar om den svarta armé som bildas i Weimarrepubliken, och lät min fiskarflicka bli revolutionär. Jag tycker att den
här uppsättningen visar vad man kan göra om man vågar vara
konsekvent och inte bara låter det stanna vid ytliga grepp och
markörer. Men det är också en uppsättning som väckte oerhört
starka reaktioner. Vid premiären möttes Marthaler av en våg av
burop från delar av publiken.

Franz Léhars musi
kaliska komedi i fem
scener uruppfördes på
Wiener Staatsoper i
januari 1934, med Léhar
själv som dirigent. En
av inspirationskällorna
var filmen Marocko
från 1930, med Marlene
Dietrich och Gary
Cooper i de bärande
rollerna.

Den schweiziske
regissören Christoph
Marthaler, född 1951,
slog igenom 1993 på
Volksbühne i Berlin,
med sin uppsättning
Murx den Europäer!
Murx ihn! Murx ihn!
Murx ihn! Murx ihn
ab!, ett requiem över
kommunismen och
DDR-regimen. I sina
radikala omtolkningar
av teater- och
operarepertoaren
använder han ofta
upprepningen som
dramaturgiskt grepp.

Vad beror det på tror du Och hur var det att arbeta med
Christoph Marthaler Han räknas som en av de stora för
nyarna inom scenkonsten, men är också omstridd.
– Det är intressant, men jag tror att den starka motviljan delvis
handlar om att man vill ha kvar den romantiska bilden av de här
styckena och den tid verket skapades i. Det provocerar att få
den bilden ifrågasatt och belyst från ett annat håll. Att det lyfts
fram vad som också skedde parallellt. Och den tyska publiken,
inte minst i Bayern, visar vad den tycker på ett helt annat sätt
än en svensk publik.
– Jag tycker att det är fantastiskt att jobba med Christoph
Marthaler, men det är många av mina kollegor som inte gör
det. Man väntar och väntar, han tänker inte på att det sitter
människor som inte har haft något att göra på sju timmar. Man
vet inte när det är paus, man vet inte när det börjar. Men när
det sedan väl händer är det magiskt. Man går in i en värld och
en vision som han har skapat tillsammans med sitt team. Alla
bra regissörer är teampersoner, de vet vilka de behöver omge
sig med för att nå fram till det de vill uppnå, vilka som kan

134Voix Humaine, Staatsoper Hamburg 2020.
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bidra och ge den feedback som är nödvändig. Det är ett pågående samtal. Visst har det gjorts uppsättningar där handlingen
förflyttats till en annan tid, men att som här, verkligen skapa
något helt nytt sker sällan.
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började att fundera på hur de olika karaktärerna rörde sig och
betedde sig och mycket av gestiken som finns i själva musiken
blev självklara ingångar. Sedan involverades pianisten Karin
Holm och vi bestämde tillsammans vilka musiker som skulle
vara med. Det var ett helt fantastiskt arbete, ett samarbete
där vi verkligen fungerade som ett team. Annika hade skrivit
ner alla mina ursprungliga idéer och när jag vid något tillfälle
började att tvivla och undra om det verkligen skulle gå att göra
på det sätt jag hade sett framför mig, var det hon som höll fast
vid visionen. ”Du har sagt att vi skall göra så här, nu prövar
vi.” Det var idén som var det viktiga, att vi gemensamt kunde
förverkliga den utan att kompromissa. Schönberg har skrivit
att alla musiker är solister och därmed likställda sångstämman,
vilket jag tolkar som att alla är Pierrot. Personen Pierrot blir ett
duplicerat tillstånd som hela tiden förvandlas. Jag har nog aldrig gjort något som jag känt att jag har varit så konsekvent och
organiserad i. Det var otroligt spännande att parallellt arbeta
med det kroppsliga, fysiska uttrycket och den intellektuella
analysen och verkligen låta dem smälta samman.

Apropos överrakningar, du har vid flera tillfällen samarbetat
med musiker utanför den klassiska världen och tillsammans
med dem uppträtt med bland annat kabaretsånger av Schönberg och Kurt Weill. I det senaste projektet jobbade du med
musiker från jazz- och improvisationsscenen som till exempel
Per Texas Johansson och Johan Graden och sjöng bland annat
en version av en Rammsteinlåt. Vad betyder det att vara i
ett sammanhang som skiljer sig så radikalt från den värld du
vanligtvis befinner dig i
– Det är något jag verkligen vill fortsätta att utveckla, den krea
tiva energi som uppstår i det mötet är så livgivande och rolig.
Men det är svårt att samordna projekt av det här slaget som saknar all finansiering, man får ta de möjligheter som uppstår. Att
jobba tillsammans med musiker som är vana att skapa sina egna
förutsättningar är befriande, den tröghet som finns inbyggd i
stora institutioner försvinner. Jag imponeras av förmågan att
snabbt hitta in i och ut ur musiken, rörligheten, lyssnandet.
– Att sjunga just den låten av Rammstein var en gammal dröm
som blev verklighet. Texten till ”Hilf mir”, som låten heter, bygger på en av berättelserna ur Pelle Snusk, den om flickan som
leker med tändstickor och slutar som en askhög. Det är i princip
texten rakt av, bara litet moderniserad. Jag har alltid tyckt att
Rammstein har mycket mer med mitt eget uttryck att göra än till
exempel Andrea Bocelli. Man kan vara konsekvent i sin egen värld
och följa sin egen linje, även om den avviker från det förväntade.
Ett projekt som vi måste tala om är Pierrot Lunaire, en uppsättning som du själv skapade för Göteborgsoperan och som
blev en stor framgång. Berätta om processen, hur gick det till
– Jag hade fört Pierrot Lunaire på tal långt tidigare, men det var
först under pandemin som möjligheten öppnade sig. Redan på
ett tidigt stadium visste jag att jag ville samarbeta med koreografen Annika Lindqvist, som jag hade jobbat med förut. Jag
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Arnold Schönbergs
melodram Pierrot
Lunaire komponerades
1912 på beställning
av operasångerskan,
kabaretartisten
och skådespelaren
Albertine Zehmel.

Vad har det inneburit att du själv var så drivande och fick
möjlighet att genomföra din egen vision
– Just nu svämmar huvudet över av saker jag vill göra. Erfarenheterna från Pierrot Lunaire, där jag fick möjlighet att arbeta
med något i sin helhet, gör det lockande att fortsätta. Det är
förstås väldigt roligt att vara en del av någon annans idé och
vision också, men jag hoppas att kunna skapa nya sammanhang
där jag kan följa min egen linje. Jag har flera idéer som jag arbetar parallellt med och absolut vill pröva, men det hela är på ett
så tidigt stadium än att jag är litet ovillig att säga för mycket.
– Blir det inget så blir det inget, men jag måste i alla fall försöka,
annars slutar det aldrig att surra i huvudet.
Är det svårt att hitta det utrymme som krävs för att kunna
genomföra dina egna projekt
– Ja, det kan det verkligen vara. Men jag hoppas att jag med
tiden kan freda den plats kreativiteten behöver. Det handlar om
att kunna tacka nej också. Att våga ta risken att avstå från en

138Voix Humaine, Staatsoper Hamburg 2020.
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Favoritverktyg: Som musiker lyssnar vi på musiken
lika mycket för att kunna skapa den som för
att förstå den. Vi hör medmusikanternas puls
och frasering och lyssnar efter vår egen plats
i det gemensamma skapandet. Vi lyssnar även
på publiken. Deras reaktioner och andning
påverkar framförandet med en magisk
direkthet vi aldrig fullt ut kan förstå.
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roll även om det inte omedelbart dyker upp någon annan produktion. Det är faktiskt så att dåliga saker gör en själv sämre.
Man tappar något.
– Jag har inte undervisat särskilt mycket, men jag har gjort
några masterclasses. Nu låter jag väl som en gammal stofil,
men jag blir förbluffad över hur många unga sångare främst
tycks intressera sig för marknadsmässiga, praktiska frågor.
”Hur skaffar jag en agent?” ”Hur gör jag för att komma med i
en produktion?” Det är självklart viktiga frågor, men jag tycker
också att man skall fostras in i förutsättningslösa konstnärliga
samtal där man pratar om sina visioner. Gärna i möten mellan
de olika konstarterna och disciplinerna. Det är märkligt att vi
inte oftare tar chansen att lära av varandra, utbyta erfarenheter.
– Det skulle vara jätteintressant att diskutera hur det samtalet kan hållas levande med årets övriga kulturstipendiater.
Vilka frågor en ung generation ställer till sig själva och andra.
När den här texten publiceras är vi i början av december och
Hoffmanns äventyr har just haft premiär på Göteborgsoperan.
Kan du redan nu berätta något om hur du tänker kring din roll,
eller snarare dina roller, och vad operan betyder för dig
– Jag tycker att det är ett helt magiskt verk och ett exempel på
när en opera bara exploderar och gör en berättelse 200 gånger
bättre. Jag ser väldigt mycket fram mot att börja arbeta med
föreställningen.
Vad är det du dras till
– Att det på en gång är helt absurt och ändå samtidigt jättevarmt
och sentimentalt. Att Offenbach lyckas kombinera det utan att
hamna i det banala. Sedan finns det mer traditionellt romantiska inslag som Antonia-akten, som handlar om en sångerska
som sjunger ihjäl sig. Jag kan inte med ord beskriva vad det
betyder för mig. Att veta att man närmar sig något som är helt
livsfarligt, men som inte går att styra ifrån.
Vad innebär det att du gör alla de tre kvinnliga huvudrollerna
i Hoffmanns äventyr Det hör väl knappast till vanligheterna
att verket sätts upp på det viset

Jacques Offenbach
(1817–1880) kompo
nerade närmare
100 operetter innan
han avslutade sin
karriär med den
ofullbordade operan
Hoffmanns äventyr,
baserad på ett urval
av ETA Hoffmanns
skräckromantiska
berättelser. Offenbach
dog fyra månader före
premiären, som ägde
rum på Opéra-Comique
i Paris i februari 1881.
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– När en kvinna gör alla rollerna är det som att återta rätten
till berättelsen och visa de olika facetterna av en enda män
niska. Det har nog förekommit att man har gjort så flera gånger
tidigare, men jag har själv aldrig sjungit alla rollerna. Det som
verkligen är annorlunda i den här uppsättningen är däremot att
det är flera Hoffmann. Det är olika sångare som sjunger honom
i olika åldrar. Så perspektivet är vänt – Stella är konstant och
Hoffmann är flera personer. Att få göra alla kvinnorna är en
dröm som går i uppfyllelse.
Vad handlar den drömmen om
– Det är som med Pierrot: Att få vara flera. Att sjunga en lång roll
kan vara spännande. Men att få använda sig av teatern för att
berätta om en människas komplexitet på ett mycket mer avancerat sätt än vad man gör i en vanlig, linjär berättelse är något
extra. Att det dessutom är fantastisk musik och jätteroligt att
sjunga är ytterligare en kvalitet. Men det som verkligen får mitt
hjärta att slå är den underbara bristen på logik! Här finns hela
spektrat, det romantiska, det tragiska och det komiska, precis
som livet är.
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Kerstin Avemo
Född 1973 i Stockholm
Bor och arbetar i Stockholm
Utbildning
1997–2000 Operahögskolan i Stockholm
Priser och utmärkelser
2016 Medaljen Litteris et Artibus
2002 Svenska Dagbladets operapris, Tidskriften Operas operapris
2001 Folkoperans Vänners soliststipendium
Scen- och konsertverksamhet, urval
2022 Olympia/Antonia/Giulietta/Stella i Hoffmanns äventyr,
Göteborgsoperan; solist Ich geh unter lauter Schatten, Ruhrtriennalen,
Bochum; Gunilla Coriander i Viva la Mamma, Göteborgsoperan
2021 Pierrot i Pierrot Lunaire, Göteborgsoperan (samt regi och
föreställningskoncept); Anita i Giuditta; Bayerische Staatsoper;
Elle i La voix humaine, Hamburg Staatsoper;
2020 Mimi i La Bohème, Göteborgsoperan
2019 Juliette/Hon i Nyckeln till drömmarna/Vox humana, Göteborgsoperan;
solist i Gerard Barrys The Stronger, Concertgebouw Amsterdam;
solist Schwanengesang, Enniskillen International Beckett Festival;
Oscar i Un ballo in maschera, Grand Théâtre de Genève
2018 Leila/Lilith i Tristessa, Stockholmsoperan; Leticia i The Exerminating
Angel, Den Kongelige Opera Köpenhamn
2017 Violetta Valéry i La Traviata, Göteborgsoperan; Helen i Futari-Shizuka,
Philharmonie de Paris och Kölner Philharmonie; Gilda i Rigoletto,
Staatstheater Darmstadt
2016 Mélisande i Pelléas och Mélisande, Stockholmsoperan;
Nattens drottning i Trollflöjten, Stockholmsoperan;
2015 The Maid i Powder her Face, La Monnaie De Munt Bryssel;
Olympia/Giulietta I Hoffmanns äventyr, Bregenzer Fiestspiele
2014 Eurydike i Orfeus &Eurydike, Göteborgsoperan
2013 Despina i Così fan tutte, Teatro Real Madrid
2012 Giulietta Capuleti i I Capuleti e i Montecchi, Göteborgsoperan
2011 Lucia i Lucia di Lammermoor, Göteborgsoperan
2010 Iris i Semele, Theater an der Wien; Zerlina i Don Giovanni, Festival de
Aix-en-Provance, Bolsjojteatern Moskva
2006 Gilda i Rigoletto, Folkoperan Stockholm
2005 Kristin i Julie, La Monnaie de Munt Bryssel
2002 Lulu i Lulu, Göteborgsoperan
1998 Amor i Orfeus och Eurydike, Drottningholmsteatern
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Eric Magassa
Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund
Text: Sara Michaëlsson
Foto: Peter Claesson, Eric Magassa och David Eng

Konstnären Eric Magassa är numera baserad
i Göteborg, men har under stora delar av sin
uppväxt bott i Frankrike, framförallt i Paris.
Han utbildade sig på Central Saint Martins
i London och vid The Art Students League i
New York, där han bodde och arbetade under
sex år på 1990-talet. Hans multidisciplinära
konstnärskap omfattar måleri, collage, fotografi, film, skulptur och textil, men också i
hög grad musik. I sin konst cirklar han ofta
kring arv, minne och plats, kring rummen de
bildar och rörelserna däremellan, och låter
rottrådarna i såväl Sverige, Frankrike som
Senegal och Mali bilda komplexa mönster och
förgreningar.
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i n n a n v i t r ä f f a r Eric Magassa i hans ateljé i Kvillebäcken på Hisingen har vi under våren bekantat oss med hans
konstnärskap i den stora soloutställningen Messages from the
Stars i konsthallen på Bohusläns museum i Uddevalla, och
den mindre Griot, i konsthallen på kulturhuset Fyren i Kungsbacka. Trots skillnad i format och förutsättningar knyter de
bägge utställningarna an till varandra. Här finns samma
starka och omedelbara tilltal, samma vilja att omfatta och
omforma själva rummet, att låta färger, mönster, bilder och
musik samverka till en helhet. Både i Uddevalla och Kungsbacka ingår delar av The Lost Series – den pågående och centrala serie iscensatta fotografier som Eric Magassa började att
arbeta med som koncept omkring 2015. Där avbildar han sig
själv, kamouflerad i mönstrade tygskynken och dold bakom en
mask, ensam, utplacerad i olika stadslandskap och urbana miljöer. Ungefär hälften av bilderna är tagna i Sverige, resten är
från andra länder och platser i världen, till exempel São Paolo,
Detroit, Paris och Dakar.
Eric Magassa möter oss på gården utanför ateljén, som ligger en trappa upp.
– Välkomna in och akta så ni inte snubblar! säger Eric
Magassa och håller upp dörren.
Ateljén består av två angränsande rum och är fylld, från golv
till tak, med arbetsmaterial och föremål som verkar hämtade
från de mest skilda sammanhang. På en hylla står en liten elefant i rosa plast, lutade mot en vägg olika afrikanska masker, på
golvet en stor congastrumma, i ett av fönstren små träskulpturer, på ett arbetsbord högar av textilier och färgade papper,
därunder skymtar ett collage under arbete. I ena hörnet i det
inre rummet finns en bågnande bokhylla med konstböcker, men
också annan litteratur, en skivspelare och en stor vinylsamling.
Mellan ett par golvhögtalare står en soffa där vi slår oss ner,
bland kuddar med starka färger och distinkta mönster. Eric
Magassa lägger genast på en skiva – ett John Coltranealbum
med inspelningar från 1957, More Lasting than Bronze.
Hur länge har du haft din ateljé här? Och vilken betydelse har
den i ditt arbete

Samlingsskivan More
Lasting than Bronze,
med inspelningar
gjorda i Van Gelder
Studio i Hackensack,
New Jersey, gavs ut
första gången 1972. På
skivan medverkar bland
andra Red Garland,
Donald Byrd, Earl May
och Paul Chambers.
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– Det är nog fjorton år sedan jag flyttade hit, säger Eric Magassa.
Men från början hyrde jag bara det ena rummet. Nu är det bägge
rummen plus ett överfullt förråd.
– När jag kom tillbaka till Sverige från USA hade jag först en
lokal i Majorna, där jag också bor. Men jag upptäckte att jag
behövde skapa en viss distans mellan hemmiljö, vardagsliv och
arbetet i ateljén. Förflytta mig. Låta tankarna vara i fred. Jag
har nog alltid trivts i zoner som ligger litet i utkanten, även om
området har förändrats mycket sedan jag kom hit.
– Ateljén är på sätt och vis ens hjärta, hem och själ. Den
representerar allt det man försöker greppa och samla ihop.
Den innehåller olika lager av tankar, ting, känslor och idéer,
som årsringar nästan. Det relativa kaos som råder just nu är en
fas som så småningom kommer att avlösas av en period när jag
rensar, städar, sorterar. Och kanske får jag just i den processen
plötsligt fatt i något som legat dolt, och väntat på att bli upptäckt. Det är här ingredienserna finns, beståndsdelarna i det
som senare destilleras och koncentreras till en färg, en klang,
en bild. Själva kärnan. Så även om ateljén får, och måste, inne-
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hålla en myriad av spår, är just det kaoset förutsättningen för
den renodling som sker i ett senare skede. Och förstås händer
det något när saker rent konkret förflyttas från ateljén, befinner sig i nya rum, nya sammanhang.
Dina egna förflyttningar mellan länder, språkområden,
platser och kulturer, hur har det påverkat ditt konstnärskap
tror du
– Enormt mycket. Jag tror att det är först på senare år som jag verkligen har börjat förstå de olika delarna, hur viktig min historia och
mina erfarenheter är. Hur det manifesteras i det som intresserar
mig i konsten. Om jag försöker urskilja tidiga samband och spår
mellan det jag gör idag och det jag ägnat mig åt i tidig ålder eller
som ung, kan jag se ett tydligt intresse för rum, för stämningar.
Det är komplext att vara människa, man kan känna sig som en
främling i en stad, en kultur eller ett sammanhang oavsett vad
man har för bakgrund. Men har man dessutom det här med annat
språk och att i det Sverige som var då, växa upp med en svart
pappa, skapar det nog en extra känslighet för de rum du träder
in i. Det där är något jag har bråkat och stångats med på olika
vis. Den fundamentala orättvisan i att vissa människor kan gå in
i rum och bara självklart vara sig själva, utan att ens reflektera
över det, medan jag ofta har känt att jag har varit tvungen att
ikläda mig olika roller för att få tillträde. Det är förstås en komplicerad fråga med flera bottnar, men när man diskuterar det kan
man ofta enas kring att klass är en faktor, men kanske inte ser
att hudfärg är ytterligare ett lager. Så hur rum gestaltar sig, olika
rums stämningar och energier har upptagit mig större delen av
mitt liv. Och staden i sig, med alla de lager den innehåller. Hur
de olika kulturerna och personligheterna samsas om utrymmet.
Rummen och förflyttningarna – det som möjliggör att man får
syn på både olikheter och likheter. En nyfikenhet på andra, ett
försök att förstå mig själv i mötet med andra människor.
Din dubbla erfarenhet av Paris och Göteborg måste betyda
mycket i det sammanhanget. Vilka år i ditt liv rör det sig om
– Mina föräldrar träffades i Paris, men när jag skulle födas åkte
min mamma tillbaka till Sverige, så jag är född i Linköping 1972,
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där mina morföräldrar bodde just då. Min uppväxt är präglad
av att i olika omgångar flytta mellan Sverige och Frankrike. När
jag väl var född åkte vi genast tillbaka till Frankrike, men sedan
flyttade vi till Sverige igen när jag var två, och bodde på Krokslätts studenthem. Det var en viktig period och en känsla av
gemenskap. Där fanns hela världen i någon sorts mikroupplaga.
Mina vänner var från Chile, Uruguay, Finland, Nederländerna,
Indonesien, Polen, Brasilien, Guinea och många länder därtill.
Jag kände mig hemma – alla hade antingen en förälder från ett
annat land eller bägge. Sedan återvände vi till Frankrike när jag
var åtta och bodde där tills jag var femton. Min mamma hade
fått jobb på ikea, som öppnade sitt första varuhus i Paris vid
den tiden. Vi bodde i utkanterna av nittonde arrondissementet,
ett arbetarkvarter, men jag gick i Svenska skolan som ligger i
sjuttonde arrondissementet, ett av de rika, fina kvarteren. De
resor jag under sju års tid dagligen gjorde med tunnelbanan,
tror jag är fröet till mycket av det jag gör idag. Förflyttningarna mellan de helt skilda världar skolan och mina hemkvarter
representerade, lärde mig att upptäcka staden på ett annat sätt,
se arkitekturens betydelse och påverkan på stadsrummet, se
människornas rörelser, de olika villkoren som satte sin prägel
på områdena. Jag lärde mig att läsa tecknen, detaljerna som
avslöjade var man befann sig. Jag hade två liv, men de vänner
som var viktiga för mig fanns i hemkvarteren. Jag pratade flytande franska.
– Det var också då musiken och hörlurarna på allvar blev en
integrerad och oumbärlig del av mitt liv. Det började med en
Walkman i åtta-nioårsåldern, sedan fortsatte det med alla steg
i utvecklingen från bärbara cd-spelare över olika generationer
i-pods och så vidare. Jag går fortfarande aldrig ut utan hörlurar,
det vore som att gå utan skor!
– Det finns en metrostation som heter Stalingrad där jag
bytte linje och där tågen går ovan jord en sträcka innan de
försvinner ner igen. Då åker man igenom artonde arrondissementet, ett mångkulturellt område som då var väldigt fattigt
och enormt präglat av graffiti och hip hop-kultur. Musiken i
kombination med alla visuella intryck blev som ett soundtrack
och den upplevelsen har nog påverkat mig mycket. Jag har ett
Griot, collage 2021
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behov av att sätta saker i rörelse – vilket kan tyckas paradoxalt
när jag arbetar med något som är så statiskt och tvådimensionellt som bild.
Fast du använder ju musik på det sättet i dina arbeten också.
I Messages from the Stars i Uddevalla är den verkligen en del av
utställningen. Där hade du satt ihop ett soundtrack som förhöjde och förstärkte upplevelsen av den suggestiva, loopade
filmsekvens från Dakar som visades. Under hela vårt samtal
har du dessutom varit DJ och låtit John Coltrane avlösas av
bland andra soulstjärnan Marvin Gaye, reggaeartisten Sugar
Minott och jazzsaxofonisterna Pharoah Sanders och James
Moody. Vad representerar musiken för dig? Vilken betydelse
har den i din konst
– Jag har alltid haft ett starkt musikintresse och musiken har
också varit en gemensam kanal för mig och min pappa, en ordlös kommunikationsväg. Hans stora skivsamling bestod till nittionio procent av svart, amerikansk soul. Curtis Mayfield, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Nina Simone, Aretha Franklin – listan
kan göras hur lång som helst. De husgudarna har jag vuxit upp
med, plus en hel del fransk musik förstås, George Brassens,
Serge Gainsbourg och många andra. Blandat med den populärmusik som gällde just då, från och med början av 1980-talet,
inte minst hip hop. Allt det här har förstås satt spår. Jag är övertygad om att musik i sig själv talar ett universellt språk. Man
behöver inte kunna engelska, eller arabiska för den delen, för
att förstå. När musik når en på det sättet, när den omedelbart
och utan filter slår an en klang inom en, går det inte att värja sig.
Den kan vara en ventil för både svåra och glädjefyllda känslor,
ge tröst och skapa förståelse.
– Samma direkta tilltal strävar jag efter i min konst – som ett
trumslag, en ton, ett ackord som genast träffar den som stiger
in i rummet. Färg kan ha den kvaliteten, en omedelbar signaleffekt. Men konstens och musikens olika rum skiljer sig åt. Jag
letar efter den där ögonblickliga kontakten, det oförmedlade
utbytet. Jag började som DJ redan i tidiga tonåren, startade en
jazzklubb när jag var nitton, arrangerade spelningar, konserter
och så vidare. Men hittills har jag låtit det spåret löpa parallellt
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med min konst, som två olika vägar. Det har tagit tid att förstå
att det också är en gren av mitt konstnärskap, att det bara rör
sig om olika sätt att uttrycka sig på. Skapa samband, sammanhang, sätta saker i rörelse och förbindelse med varandra, sätta
en puls, en rytm, öppna och ge rummen nya betydelser.
När började de visuella uttrycken bli viktiga som ett sätt att
kommunicera med omvärlden
– Det är en bra fråga, men inte helt lätt att svara på. Det kan
vara svårt att veta när det ena övergår i det andra. Men jag
tror att den tidigaste manifestationen av mitt intresse för färg
och mönster har med kläder att göra. Ganska tidigt, och på ett
omedvetet plan, förstod jag att kläder kunde vara ett sätt att
kommunicera och sända ut signaler. Min mamma, som inte
kallar sig textilkonstnär, men som ändå på sätt och vis är det,
lärde mig att sy och skapa mina egna kläder. Där tror jag att
intresset för visuella uttrycksformer hade sin början. Litet
senare väcktes nyfikenheten på arkitektur och film och efter
gymnasiet, som jag gick här i Göteborg, arbetade jag ett år som
assistent åt en isländsk fotograf. När jag tänkte söka till en
fotoskola rådde han mig att istället söka till en konstutbildning,
för att få en bredare grund och fler verktyg. Så jag satte ihop en
portfolio och sökte till Central Saint Martins i London och kom
in. Jag visste att jag inte ville vara kvar i Göteborg. Jag kände
mig inte hemma här, trots att jag träffade några av mina bästa
vänner under gymnasietiden. Det kändes trångt, jag upplevde
mig som en främling. Göteborg då var också en annan stad än
den är idag. Att ha levt och växt upp i mitt kvarter i Paris, där
den franska kolonialhistorien var självklart närvarande, hade
format mig. Där behövde jag aldrig förklara någonting, det
fanns en outtalad förståelse.
Du bor och studerar två år i London, men väljer att ännu en
gång söka dig vidare och flyttar till New York. Vad var det
som fick dig att ta det steget
– Det fanns mycket i London som jag gillade och kunde knyta
an till, inte minst musikscenen med alla dess genreblandningar,
men jag såg det ändå som ett tillfälligt stopp på vägen. Målet
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att vara skarp, precis och osentimental,
men på samma gång lekfull och ibland helt
oförutsägbar.
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och drömmen var hela tiden att komma till New York. Det hade
det varit ända sedan jag i fjorton-femtonårsåldern upptäckte
jazzen. Alla de stora legendarerna – John Coltrane, Charlie
Parker, Wayne Shorter, Dexter Gordon. Jag ville till Harlem
i New York. Det var inte minst vad hip hopen gjorde med
jazzen som fångade mig, hur den tog jazzen vidare med sina
samplingar. Förskjutningarna, collagetekniken, perspektivbytena. Där kunde jag se korrespondenser till mitt eget konstnärskap. Sättet att vara i dialog med det förflutna, att titta tillbaka,
att använda sig av historien som ett arkivmaterial.
Så vad hände när du till slut kom till New York i tjugoårsåldern
– Jag kände mig hemma! Första gången var nog 1992, sedan
flyttade jag dit 1994 och bodde där i sex år. Skillnaden och kontrasten till livet i Göteborg var förstås enorm. Intensiteten, rörligheten, allt som pågick samtidigt dygnet runt. Jag kände en
rörelsefrihet och kunde på ett mycket mer självklart vis koppla
an till det som försiggick runt omkring mig.
– Där och då var jag övertygad om att jag aldrig skulle flytta
tillbaka till Sverige. Hälsa på familj och vänner, javisst, men jag
såg inte framför mig ett liv här. Sedan förändras livet på sätt
man inte kan förutse, avgörande händelser inträffar som ger en
andra perspektiv. Barn, familj. Men det tog ganska lång tid att
inse att jag inte var på tillfälligt besök.
Vad händer med konstnären Eric Magassa under de där sex
åren
– Jag tror att jag absorberade och tog in oerhört mycket, samlade på mig intryck, berättelser, erfarenheter. Det är också en
fas i livet, mellan 20 och 30, när man är extremt receptiv, det
finns en öppenhet, man letar efter sig själv, söker efter olika
sätt att uttrycka sig på. Min äldste son föddes där. Det är en rik
och stark period i mitt liv som har haft stor betydelse.
– Paradoxen i att här i Göteborg alltid ha varit den andre –
”Var kommer du ifrån?” Andra Långgatan. ”Men var kommer du
ifrån?” – också i New York mötas av behovet att definiera varifrån man kommer. Jag har kanske fördelen att kunna smälta in
i en massa olika sammanhang. I Brasilien tas jag för brasse, i

gibca 2019 curerades
av Lisa Rosendahl.
Biennalen hade temat
”Part of the Labyrinth”
och använde sig bland
annat av Franska
Tomten, nuvarande
Packhusplatsen, för att
berätta om Sveriges
koloniala historia.
Jean-Michel Basquiat
(1960–1988) var
verksam i New York
och blev under slutet
av 1970-talet känd
under pseudonymen
samo, Same Old
Shit. Han arbetade
multidisciplinärt och
använde sig bl a av
musik, graffiti och
collage. Basquiat var
en av de första konst
närerna med afro
amerikanskt ursprung
som fick ett genombrott
i den internationella
konstvärlden. Hans
expressiva konst
var konfrontativ
och kommenterade
verkligheten så som han
såg den, inte minst det
amerikanska samhällets
inneboende rasism.
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New York utgick många från att jag var latino och blev närmast
förbannade när jag sa att jag inte pratade spanska. Det var
intressant att å ena sidan känna sig som ett med ett sammanhang och å andra sidan även där behöva definiera sig som något.
– Det jag som konstnär uppskattar allra mest med New York
är att synen på konst är inte är så hierarkisk som här. Det är vad
du gör som räknas. Det tycker jag har varit svårt i Sverige, det
finns en sorts elitism och en snävhet i perspektivet som gjort att
jag egentligen hela tiden vänt blicken åt andra håll.
– Inte minst därför fick det stor betydelse när jag 2019 blev
inbjuden till gibca, Göteborgs internationella konstbiennal
och skapade ett platsspecifikt muralverk, Walking with Sha
dows, med kopplingar till Franska tomtens koloniala historia.
Det är klart att frågan om det postkoloniala alltid har funnits
som ett intresse och något som jag har arbetat med på olika
plan. Jag kan, nu när jag är äldre, urskilja och se det i ett nytt
ljus. Men det har också funnits ett motstånd, en ovilja att låta
mig definieras och sorteras in i någon sorts fack. Att få arbeta
och ta sig an den svenska koloniala historien var en märklig och
stark erfarenhet. Plötsligt fick jag jobba med något som knöt
an till hela min personliga bakgrund. Det svenska, det franska,
kopplingarna till Senegal och Mali. Den svenska koloniala historien är gammal men ändå så ny – vi vet inte riktigt hur vi skall
hantera den. I Frankrike är den däremot sedan länge en självklar del av kulturen, så starkt närvarande i musiken, i litteraturen, i filmen, den är något man hela tiden arbetar med och mot.
Collaget och collagetekniken är ett viktigt inslag i ditt konstnärskap. Är det något som växer fram under åren i New York
– Jag tror att det alltid har funnits med. Men mötet med till
exempel Jean-Michel Basquiats konst blev betydelsefullt.
Allra mest därför att jag kunde identifiera mig med och känna
igen mig i hans sätt att kombinera musiken, orden, de starka
färgerna. Sättet att använda sig av konsthistorien, de stora
modernisterna, allt det som visuellt präglat oss, på ett omedvetet plan, i affischer, vykort, omslag. När jag sedan gick tillbaka
i tiden och upptäckte inspirationskällorna bakom, frigjorde
det något hos mig.
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– Min palett har nog alltid varit färgstark – kanske för att den
rymmer starka komplexa känslor. Sorg, ilska, frustration, orättvisa. Då kan jag inte arbeta i en gråskala! Om jag drar det till
sin spets. Jag arbetar naturligtvis också ibland mycket mer minimalt. Men det är något med färg som, i bästa fall, kan fungera
som musik. En trumvirvel, en klang, en ton som genast slås an.
– För mig handlar konsten och collaget också om att uttrycka
och hitta fragment av något jag bara delvis har tillgång till, men
som finns där – ibland dolt, ibland mer synligt. Ett arv som jag,
vare sig jag vill det eller inte, är bärare av och som jag vill förstå,
undersöka. Skärvor och berättelser som jag vill ta fram i ljuset
och föra vidare utifrån mitt eget perspektiv. Där kommer också
hela den muntliga berättartraditionen in. Den har varit väldigt
närvarande under hela min uppväxt. Vuxna i min närhet, både
inom och utanför familjen, förmedlade berättelser om Afrika
som inte utgick från ett vitt, kolonialt perspektiv och som inte
alls liknade den historieskrivning som presenterades i skoltidens läroböcker.
– Collaget gör det möjligt att komma åt det materialet, det
som är så hårt packat och komprimerat att det krävs att man
sliter upp ett lager för att kunna se vad som finns under.
Berätta för oss om arbetet med The Lost Series, fotoserien
där du avbildar dig själv i mask i olika urbana miljöer. I vilket
förhållande står den till andra delar av ditt arbete
– För mig sammanfogar den serien på sätt och vis många av de
bitar vi hittills har pratat om, i en enda bild. Intresset för att
röra sig i staden, men även bortom, arkitekturens betydelse,
vem stadsrummet tillhör, hur vi ser på de olika platserna och
rummen. Vem berättar om dem? Vem skriver om dem? Vems
blick är det vi möter? Masken är något som jag alltid har jobbat
med. Den har funnits där både i sin konkreta fysiska form, som
artefakt, och som osynlig, på ett psykologiskt plan. De olika
rollerna. Collageformen. Vem är jag? Vem vill jag vara?
– Upprinnelsen var nog bland annat en frustration över
mina egna begränsningar, en känsla av instängdhet, ett behov
av att röra mig utanför ateljén, ut i verkligheten, att ta pulsen
på staden. Jag vände på perspektivet och lät staden bli min
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ateljé. Istället för att ta med mig någonting till ateljén tog jag
med något därifrån. Masken, textilen, kameran och bilen blev
mina redskap.
När är det du börjar jobba på det här viset
– Som koncept för sju-åtta år sedan, 2014–15. Det kan jag se nu, i
efterhand. Då visste jag inte riktigt vart det skulle leda, bara att
jag var tvungen att ta mig ut från ateljén. Jag fotograferade väldigt mycket. Fotograferandet har hela tiden funnits med mig,
som ett sätt att anteckna och skissa. Ta snapshots, registrera
och sedan titta på det som ett material. Med hjälp av kamerans
lilla titthål såg jag platserna på nya sätt. Jag började att se alla
tecken och spår i stadsrummet som verkligt måleri, kopplade
det till det abstrakta måleriet, fast det uppstått utifrån helt
andra utgångspunkter och premisser. Jag blev nästan besatt
av att se de där tillfälliga, lustiga krockarna mellan arkitektur
och andra element. Någon som till exempel försökt tejpa ihop
sin trasiga fönsterruta. Jag såg bara mönster och abstrakta former överallt och läste av det som måleri. Det handlar nog både
om en blick för hur repetitioner i mönster, lager och färgfält
kan skapa rytmiska flöden, vilket jag tror kan kopplas till mitt
intresse för det textila materialet, men också om ett musikaliskt
lyssnande, en förmåga att uppfatta puls och motpuls, rytm och
arytmi, harmoni och dissonans. De medvetna eller slumpmässiga kompositionerna, symmetrierna och sammanflätningarna
slutar aldrig att fascinera mig.

Sid 164–165: The Lost Series, São Paolo, 2019
Sid 166–167: The Lost Series, Nimis, 2021.
Sid 168–169: The Lost Series, Faguères, 2019.
Sid 170–171: The Lost Series, Santos, 2019.
Ovan: Installationsbild, Konsthallen, Bohusläns Museum, Uddevalla, 2022

Var tar du de här bilderna? Vilka delar av Göteborg rör du dig i
– Bergsjön, Kortedala, Norra Biskopsgården – områden vi ofta
uppfattar som ytterkanter av staden. Omedvetet blev det också
platser som hade en sorts universell identifikation. Det hade lika
gärna kunnat vara ett område i Krakow eller São Paulo. Det var
inget jag tänkte på då, men jag kan se det nu. Vissa av bilderna
hade kunnat vara från vilket miljonprogram i världen som helst.
– Senare fortsatte jag att arbeta med samma idé på andra
platser i Sverige och utomlands. Jag tog till exempel med mig
metoden och arbetssättet till Detroit, dit jag fått möjlighet att
resa på ett stipendium. Där tog jag en stor mängd bilder, både
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iscensatta, med den kamouflerade gestalten, och andra. Jag var
egentligen bara i ateljén för att återhämta mig, ladda kameran
och göra mindmaps. Annars var jag ute hela tiden, utforskade
och registrerade stadens olika ansikten. Detroit är väldigt
tacksamt på det sättet, där finns både de påtagliga spåren och
avtrycken av en stad som har gått i konkurs och spillrorna av
det som en gång var blomstrande. Det är en hård stad, med stor
fattigdom. Människor som lever i kapitalismens totala baksida.
Det är också en stad där den övervägande delen av invånarna är
av afroamerikanskt ursprung.
De tillägg du gör, närvaron av figuren i mask och förklädnad,
ger bilderna andra laddningar, de skulle kunna läsas som en
sorts motbilder
– Ja, absolut. Gestalten blickar tillbaka på dig som betraktare.
Vem tittar på vem? Hur talar vi om varandra? Hur talar vi om
platserna? Det är en del av projektet.
– Jag tycker också att själva slumpfaktorn är viktig. Det jag
själv inte kan styra över. Vinden som tar tag i tyget, masken
som kanske vinklas på ett nytt sätt. Det är som med collagetekniken. Du får syn på något du vill sammanfoga eller lägga till
och river eller klipper ut just det utsnittet, för att sedan upptäcka att det är baksidan som är det verkligt intressanta. Det
där du inte visste på förhand. Att kunna överraska sig själv är
en av de viktigaste förutsättningarna för att något skall bli bra.
Att ha roligt.
– The Lost Series är något jag som vill fortsätta att jobba med
över tid. Det är ett projekt som jag känner har mycket potential
kvar, och som jag därför är litet försiktig med att definiera i för
snäva termer. Jag vet också att jag vill fördjupa mig mer i den
rörliga bilden med alla dess olika hybrid- och kombinationsformer. Fortsätta att koppla ihop de olika uttrycksformer jag arbetar med. Rama in och låta rummen och platserna omslutas av
färgerna, bilderna, pulsen och rytmen. Inte minst därför är jag
oerhört glad över de möjligheter som nu öppnar sig med Stenastiftelsens stipendium. Det kom som en total överraskning!
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Eric Magassa
Född 1972 i Linköping
Bor och arbetar i Göteborg
Utbildning
1996–2000 The Art Students League of New
York, New York
1992–1994 Central Saint Martins – University
of the Arts, London
Soloutställningar, urval
2022 Var egentligen börjar någonting?, Wanås
konst; Spells, Mini Galerie, Amsterdam;
Messages From The Stars, Bohuslän
museum & konsthall, Uddevalla; Griot,
Kungsbacka konsthall
2021 Excuse Me While I Kiss The Sky,
Österängens konsthall, Jönköping
2020 May The Colors Last All Night, Passagen
Konsthall, Linköping
2019 Talking Drum, Stora galleriet,
Konstepidemin, Göteborg; Horizon,
Valongo Festival, Santos; Finders Keepers
(Losers Weepers), Skeldershus, MunkaLjungby; Tell Me A Tale Of Lies, Alingsås
konsthall
2018 Popps Packing, Detroit
2016 Sunburns, Nevven, Göteborg
2014 Sit In The Middle And Forget, Göteborgs
Konstförening
Grupputställningar, urval
2022 Att tänka annorlunda, Luleå konsthall
2021 Phantoms of the Commons, Tensta
Konsthall; History’s Footnote – Marres
– House for Contemporary Culture,
Maastricht; Vägsjälen, Köttinspektionen,
Uppsala; Horisont Hospitalet,
Konstfrämjandet Uppsala
2020 Uppsala Konstmuseum, Under samma
regnbåge
2019 Västerås Konstmuseum, 19–19 – En
konsthistoria från 1919 till 2019; GIBCA
2019, Part of the Labyrinth, Franska
tomten, Göteborg; Kosmisk kastrering,
Gallery NTK, Prag

2018 Modernautställningen, Med framtiden
bakom oss. Moderna Museet, Stockholm;
Tribute to Viborg, Viborg
2017 Konvergenser III, Nevven, Göteborg;
Lilla Göteborg, Raum Vollreinigung, Berlin
2016 Object Matter, Mini Galerie,
Amsterdam; Konvergenser II, Nevven,
Göteborg
2015 Parksalongen Tombola, Göteborg;
13 Festival, Performancefestival,
Konstepidemin, Göteborg; Col.la.ge II,
Mini Galerie, Amsterdam
2014 Dear Bedfellows, Dear painting,
Fullersta Gård, Stockholm
2013 Col.la.ge, Mini Galerie, Amsterdam
2012 Galleri Konstepidemin, New times new
works, Göteborg; Parksalongen Tombola,
Göteborg
Konstnärliga gestaltningsuppdrag
2019 Bostadsbolaget, Norra Biskopsgården
2015 Bävern Busstation, Visby, Region Gotland
2013 Röselidsskolan, Lerums kommun
2012 Urologiska mottagningen, Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge
2011 Brottkärrsskolan, Askim, Göteborgs
kommun
2010 Gullbrandstorps förskola, Halmstad
kommun
Representerad
Moderna Museet Stockholm, Göteborgs
konstmuseum, Västerås konstmuseum,
Konstmuseet i Skövde, Statens konstråd,
Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen,
Stockholms läns landsting, Västerås Stad,
Örebro kommun, Region Uppsala, Region
Gävleborg, Linköpings kommun, Kungsbacka
kommun, Region Halland, Hägerstensåsens
Medborgarhus, Falkenberg kommun, Sveriges
Allmänna Konstförening och privata samlingar.
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Zerjon Abebe är dansare och koreograf och
har under två decennier varit en viktig röst i
Göteborgs dansliv. Han är en av grundarna av
Twisted Feet, både danskompaniet och dansskolan, en akademi som lockar ungdomar från
hela Göteborg.

Kapitel
Motiveringar

179

Helena Hansson är sedan 25 år verksam som
översättare i Göteborg. Hennes översättningar
från engelska och danska spänner över ett
brett fält, från skönlitteratur för vuxna och
ungdomar till essäböcker.

Med föreställningar som Wall Street på
Göteborgsoperan och Five Degrees på Stora
Teatern, har Zerjon Abebe och Twisted Feet
fört in streetdansen på institutionerna. Med
konstnärlig nyfikenhet utforskar han både
salsa och tango och etablerar nyskapande
plattformar.

Bland hennes översättningar finns inte mindre
än två Nobelpristagare: Toni Morrison (1993)
och Abdulrazak Gurnah (2021). Helena
Hanssons lyhördhet, känsla för ordens valörer
och analytiska förmåga, innebär att hon på
ett ypperligt sätt förmedlar författarens
intentioner. Genom ett starkt intresse för
postkoloniala miljöer introducerar hon nya
perspektiv för en svensk läsekrets.

För sina pionjärinsatser inom den samtida
dansen i Göteborg, sitt öppna sinne och
kreativa entreprenörskap, besjälat av att ge
fler ungdomar verktyg och möjligheter till
konstnärliga uttryck, tilldelas Zerjon Abebe
stipendium för 2022 från Sten A Olssons
Stiftelse för Forskning och Kultur.

För sin förmåga att fånga rytmen, flödet,
rösten och bildspråket i texten – och därmed
öppna dörren till okända världar – tilldelas
Helena Hansson stipendium för 2022 från Sten
A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
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Jelizaveta Suska använder sten, plastmaterial,
guld och bärnsten till att forma suggestiva
smycken. I objekt som kan leda tankarna till
meteoriter eller arkeologiska fynd, omsluter
matta, skrovliga ytor minnen och hemligheter.
Anspråkslösa till formatet överraskar smyckena
genom sitt sätt att skapa dramatiska bilder och
associationer. En sällsam, utåtriktad spänning
uppstår i de hårt koncentrerade verken. Likt en
modern alkemist lockar konstnären fram något
värdefullt och fantastiskt ur oväntade material
kombinationer.
För ett konstnärskap som med poetiska
perspektivförskjutningar låter oss se det stora
i det lilla, tilldelas Jelizaveta Suska stipendium
för 2022 från Sten A Olssons Stiftelse för
Forskning och Kultur.
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Skådespelaren Gizem Kling Erdogan är född
och uppvuxen i Högsbo i Göteborg. Nyut
examinerad från scenskolan i Malmö, inledde
hon skådespelarkarriären på Göteborgs
stadsteater där hon snabbt gjorde flera stora
roller: Alice i musikalen Alice i underlandet,
Kristina i Utvandrarna och Nora i Ett dockhem.
Numera är hon verksam i Stockholm och
scenen har bytts mot kameran. Hittills har
Gizem Kling Erdogan medverkat i ett tiotal
långfilmer och TV-serier. För sina bärande
roller i TV-serierna Kalifat, Tunna blå linjen
och Kärlek och anarki har hon vunnit både
priser och blivit en publikfavorit.
För sin lysande förmåga att gestalta komplexa
karaktärer, sin karismatiska utstrålning och
subtila verktygslåda, tilldelas Gizem Kling
Erdogan stipendium för 2022 från Sten A
Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
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Sopranen Kerstin Avemo räknas till eliten
bland operasångare och är eftertraktad i de
stora operahusen både utomlands och hemma
i Sverige, såväl i klassiska uppsättningar som i
samtida verk.
På Göteborgsoperan debuterade hon som Lulu
i Alban Bergs opera och har därefter briljerat
som bland annat Violetta i La Traviata och
Juliette respektive Kvinnan i dubbeluppsättningen Nyckeln till Drömmarna/Vox Humana.
I den kritikerrosade sceniska föreställningen
av Schönbergs Pierrot Lunaire, stod hon för
både idékoncept, regi och sångstämma.
För sin sceniska självklarhet, gnistrande
sopranstämma och enastående rolltolkningar,
inte minst på Göteborgsoperan, tilldelas
Kerstin Avemo stipendium för 2022 från Sten A
Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
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Eric Magassa utforskar avstånd, platser
och röster i sitt konstnärliga arbete. Ofta
intresserar han sig för människans sätt att
vara i moderniteten och att äga sin historia.
Förlust av identitet, språk och kultur, liksom
erfarenheter av urbanitet och exil blir raster att
tolka verkligheten genom.
Med vibrerande kollage, målningar, fotografier
och skulpturer bjuds betraktaren in till Eric
Magassas universum, som kombinerar lekfull
abstraktion med reflektioner över rumsliga
förutsättningar och noggranna kartläggningar
av material, geografi och minne.
För ett konstnärskap som med vemod och
eufori visar på bildens färdvägar och dess
musikaliska dimensioner tilldelas Eric
Magassa stipendium för 2022 från Sten A
Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

184

Stenastiftelsen Årsbok 2022

Kapitel
Mottagare
av Stenastiftelsens kulturstipendium

185

Mottagare av
Stenastiftelsens
kulturstipendium

186

Stenastiftelsen Årsbok 2022

Kapitel
Mottagare
av Stenastiftelsens kulturstipendium

187

2022
Dansaren och koreografen Zerjon Abebe
Sångerskan Kerstin Avemo
Skådespelaren Gizem Kling Erdogan
Översättaren Helena Hansson
Konstnären Eric Magassa
Konstnären Jelizaveta Suska

2016
Sångerskan Katarina Karnéus
Konstnären Fredrik Åkum
Musikern Laleh Pourkarim
Konstnären Ida-Lovisa Rudolfsson
Musikerna Naoko Sakata Trio
Konstnären Lotta Antonsson

2010
Konstnären Patrik Andiné
Smyckekonstnären Karin Johansson
Formgivaren Johan Linton
Dramatikern Mattias Andersson
Gitarristen Susanna Risberg
Operasångerskan Karolina Andersson

2004
Skådespelerskan Hanna Bogren
Skådespelaren Johan Gry
Slagverkaren Daniel Berg
Multiartisten Nina Åkerblom Nielsen
Skulptören Claes Hake
Konstnären Marie Capaldi

2021
Sångerskan och dirigenten Barbara Hannigan
Konstnären Emanuel Röhss
Skådespelerskan, honorärstipendiaten
Alicia Vikander

2015
Textildesignern Malin Bobeck
Konstnären Andreas Eriksson
Saxofonisten Klas Lindquist
Konstnären Jonas Dahlberg
Musikalartisten David Lundqvist
Violinisten Agnes Casimir Lindholm
Skådespelaren, honorärstipendiaten
Tomas von Brömssen

2009
Konstnären Johan Zetterquist
Konstnären Jörgen Svensson
Klädformgivaren Rickard Lindqvist
Musikalartisten Jonas Schlyter
Pianisten Mikael Holmlund
Mezzosopranen Ann-Kristin Jones

2003
Violinisten Sara Trobäck
Sångerskan Lindha Svantesson
Trubaduren Axel Falk
Konstnären Maria Lindberg
Konstnären Christina Skårud
Keramikern Herman Fogelin
Keramikern Eva Hild

2020
Musikern Daniel Norgren
Skådespelerskan Josefin Neldén
Konstnären Carl Hammoud
Keramikern Hanna Järlehed
Musikern Carl Vallin
Konstnären Martin Soleymar
2019
Musikern Sarah Klang
Keramikern Masayoshi Oya
Skådespelaren Mattias Nordkvist
Konstnären Martha Ossowska Persson
Musikern Malin Wättring
Konstnären Eva Löfdahl
Skådespelaren, honorärstipendiaten
Claes Eriksson
2018
Textilkonstnären Annika Ekdahl
Musikern Jens Lekman
Skådespelerskan Evin Ahmad
Konstnären Gunnel Wåhlstrand
Sångerskan Sofie Asplund
Trollkarlen Carl-Einar Häckner
2017
Musikern Anna von Hauswolff
Konstnären Per Kesselmar
Musikern Lars Danielsson
Konstnären Tilda Lovell
Regissören Rikard Bergqvist
Konstnären Karin Karinson

2014
Konstnären Hilda Hellström
Kontrabasisten Jenny Ryderberg
Ljusdesignern Max Mitle
Musikalartisten Philip Jalmelid
Typsnittsdesignern Carolina Laudon
Tonsättaren Roger Johansson
2013
Danskompaniet Art of Spectra
Konstnären Patrik Nilsson
Musikalartisten Evelyn Jons
Musikern Mariam Wallentin
Konstnärerna N Djurberg & H Berg
Författaren och poeten Johannes Anyuru
2012
Konstnären Cajsa von Zeipel
Konstnären Mattias Nilsson
Violinisten Ellen Hjalmarsson
Gitarristen och sångaren José Gonzáles
Trumpetaren Per Ivarsson
Konstnären Per Agélii
2011
Konstnären Henrik Håkansson
Fagottisten Emily Hultmark

2008
Operasångerskan Malin Byström
Konstnären Annika von Hauswolff
Skådespelerskan Mia Höglund-Melin
Sångerskan Sarah Riedel
Scenografen Heidi Saikkonen
Trumpetaren Pierre Thorwald
2007
Pianisten Jonas Olsson
Operasångaren Ludvig Lindström
Kontrabasisten Nina de Heney
Dansaren Anna Westberg
Konstnären Jenny Magnusson
Konstnären Helen Dahlman
Konstnären Mandana Moghaddam
2006
Cembalisten Andreas Edlund
Musikalartisten Glenn Nilsson
Violinisten Jenny Sjöström
Träskulptören Mats David Garhrn
Konstnären Ola Åstrand
Konstnären Annica Karlsson Rixon
2005
Cellisten Claes Gunnarsson
Musikalartisten Åsa Fång
Operasångaren Anders Lorentzson
Konstsmeden Tore Svensson
Operasångerskan Annalena Persson
Konstnären Anna-Maria Ekstrand
Konstnären Yngve Brothén

2002
Violinisten Anders Hjortvall
Flöjtisten Ann Elkjär Hansen
Dansaren Isabel Fortes
Dansaren Therese Fredriksson
Fotografen Mikael Olsson
Konstnären Ulf Kihlander
Konstnären Kent Karlsson
Fotografen Monica Englund
2001
Sopranen Camilla Tilling
Trubaduren Martin Bagge
Konstnären Katarina Andresson
Konstnären Lars-Göran Nilsson
Konstnären Lars Blomqvist
Konstnären Kent Lindfors
2000
Kungsbacka pianotrio:
violinisten Malin Broman
cellisten Jesper Svedberg
pianisten Simon Crawford-Philips
Konstnären Ewa Brodin
Konstnären Berit Lindfeldt
Konstnären Jens Fänge
Konstnären Pekka Söderberg
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1999
Konstnären Lars Hansson
Konstnären Pål Svensson
Konstnären Leo Pettersson
Konstnären Britt Ignell
Konstnären Jill Lindström
1998
Litteraturkritikern Jonas (J) Magnusson
Författaren Rose-Marie Nilson
Poeten Jörgen Lind
Författaren Margareta Lindholm
Theater Bhopa:
Johan Holmberg
Alexander Öberg
Författaren Gunnar D Hansson
1997
Kostymdesignern Linda Carlén
Tonsättaren Joel Eriksson
Keramikern Eva Hild
Konstnären Per Petersson
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