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En företagskoncern
i kunskapsbranschen
Deninstitutionsdemokratiska
reformsomför50årsedanföljde
pådenuppkäftigastudentrörelsenharförankratuniversitetets
ochdenakademiskavärldens
överordnandeprincipom”kollegialitet”,detvillsägabästaargumentvinneroberoendetjänsteställning.

Nuiföretagstänkandetstid
läggerGöteborgsuniversitetett
nyttförslagförorganisationen.
Prefektenskallbliensamchef
ochfårmöjligenenmotparti
någrastudentrepresentanter.De
förverksamhetennödvändiga
perspektivsomlärarna,forskarna
ochadministrativpersonalstår
förfårventilerasikorridorerna.
IdetnyanumretavGUJournalenfårförslagettungkritikavle-

damöternai
styrelsenför
Professorsföreningen
vidGUoch
Chalmers.
Nuvarnar
pam FreDman.
engruppav
välrenommeradeforskareförattorganisationsplanenriskerarattförvandla
universitettillen”företagskon-

cernikunskapsbranschen”.
Detärettinläggihögtid.Det
visarblandannatrektorpam
Fredmanssvardärhonhoppas
attstrategierna”kollegialsjälvorganisation”respektive”chefslinje”
skallkunnalevasidavidsida.
Dettasamtidigtsomhonförsöker
implementeraenordningsom
starktförsvagarkollegialitetsprincipen.
tomas Forser

Jeff Werner
Professorikonsthistoria.kultur@gp.se

kritiken blir
köpt reklam
Ingen har väl mIssat att krönikorna
brer ut sig på kritikens bekostnad?
Som en reaktion har nya kritikformer
fötts. Det väckte onekligen uppmärksamhet när danska Betty Nansenteatern anställde egna kritiker 2009.
Trött på bristande diskussion och
uppmärksamhet i andra medier bestämde sig teatern för att betala för
recensioner som publiceras på hemsidan.
Ett liknande initiativ togs hösten
2011 i Schweiz. Teatrar som vill ha recensioner kan numer prenumerera på
bevakning från www.theaterkritik.ch.
Varför lita till opålitliga kulturredaktioner? Till en kostnad av 600 schweizerfranc levererar två professionella
kritiker garanterat var sin text om
föreställningen.
Allt som oftast kan man höra kulturutövare kokettera med att de inte
läser kritik av sina egna föreställningar, böcker eller utställningar. I
en del fall är det säkert sant. Men de
flesta är medvetna om att kvalificerad
kritik bidrar till verksamheten. Såväl
kulturproducenter som kulturkonsumenter utvecklas av kompetenta
granskningar, inte lättvindiga twittertyckanden eller snabbförtärda poängsättningar.
en parallell utvecklIng är tillväxten
av forum där kritiken skrivs av den egna
professionen. Arkitektkåren har sysslat med det sedan många generationer
tillbaka i tidskrifter som Arkitektur.
Bildkonsten har sedan 2002 haft omkonst.com. Fördelen är att texterna ofta
är initierade. Nackdelen att de kan bli
påfrestande hovsamma.
Även livekritik har blivit en metod
för att blåsa liv i kultursamtalet. Idén
är att låta kritiker diskutera verk
direkt inför publik som också ges
utrymme att ge sig in i diskussionen.
I Sverige har det främst drivits på
konstscener i Stockholm av föreningen Open Critic.
Konst- design- och arkitekturskolor
har sedan länge anlitat kritiker inte
minst som granskare av examensarbeten. På senare år har även konsthallar
som kanadensiska Dunlop Art Gallery och Lokaal 01 i Antwerpen startat
critics-in-residence program som låter
kritiker verka på plats under längre
tid. Även ett och annat arkitektkontor,
som australienska BVN, har anställt
kritiker. Kanske inte så märkligt eftersom arkitektur sannolikt är det kulturfält som ägnas minst seriös kritik i
de etablerade medierna.
Dock, det finns en uppenbar fara
med att vara anställd av den man
ska granska. Kritikern riskerar att
förvandlas från förvägen recensent
till förklädd reklamman. En del uppdragsgivare, som Cleveland Orchestra
i Miami, är också tydliga med att den
anställde kritikerns uppgift inte är att
vara alltför kritisk till verksamheten.
Kanske borde de anställa en krönikör
istället?

Nyårsrevy säljer
på ren tradition
HåkanJuholt,AngelaMerkelochNicolasSarkozyärpopulärareänSaabpårevyscenen. ta vara
pÅ De nYa, unga meDlemmarna,råderLisHellströmSveningson,somtartempenpååretsnyårsrevyer.
Början av året är av tradition revyernas storhetstid. Det var faktiskt i lusten att samla
ihop det gångna årets händelser till kritiskt
kommenterande underhållning som hela
genren uppstod.
Nyårsrevyerna lever ännu av samma ambition, och publiken vill fortfarande se dem.
Redan före premiären på årets Falkenbergsrevy, Svängigt värre, var 17 000 biljetter sålda.
Det kan göra de flesta teatrar avundsjuka.
Revy säljer på ren tradition.
Säg den ort i Sverige som inte någon gång i
historien har haft en egen nyårsrevy, som fått
folk att gå man ur huse. Av de riktigt lokala,
ute på landsbygden, har en del tynat bort i
takt med avfolkningen. Andra har vuxit sig
starka just för att de har en samlande kraft
i närsamhället. En och annan har vuxit vidare, som Falkenbergsrevyn. Efter födelse
och framgångsrik tillväxt i lilla Krogsered
flyttade den efter femton år till stan och blev
bofast i Falkenberg. Där har den spelat lika
länge nu. De som lyckas blir gärna mångåriga. Mölndalsrevyn spelas för 38:e året och
Lerumsrevyn fyller 36.
ursprunglIgen Fanns tvÅ obligatoriska figurer, Det gamla året och Det nya året, med
uppgift att växla tidens stafettpinne. De är
sedan länge begravda, men en igenkännbar
struktur lever revyerna ännu av. Sketcher,
sånger och populär, helst levande musik, i
bästa fall även dans, är de inslag de vävs av.
Och texterna ska vara både roliga och satiriska.
Vad är det då för bild nyårsrevyerna ger?
Vad säger de i Falkenberg, Mölndal och Lerum om vår tid och vårt samhälle?
Ett år som 2011, med inrikes turbulens och
en värld som skakats om av både naturkrafter

och politik, borde erbjuda många uppslag.
Och möjligheter att vässa udden. Jag är förvånad över att det jag ser är såpass snällt,
ibland till och med avslaget. Kanske är det för
att alla händelser i dag blir snabba nyheter
med kort bäst-före datum på datorskärmar
och teveapparater i våra hem. Direkt, i aldrig
sinande ström. Innebörden mattas av fortare
än kvickt. Vad kan överleva med fräschör till
nyår? Och tåla en vinkling till?

an Saabaffären är ett välgjort, djupt ironiskt
nummer helt igenom.
Med publik som fyller bussar långväga
ifrån väljer Falkenbergsrevyn en vidare ämnesradie än den lokala. Men ett av mina favoritnummer är ändå den inställda operationen på Varbergs sjukhus, där personalorganisationen brutit samman. Det är en klassisk
uppvisning i missförståndets dramaturgi
spelad med pricksäker tajming. En annan
höjdare är barnkammarscenen där sossepapkatastroFer lämpar sIg Inte för underhållpan (Håkan Runevad) nattar lilla Alva (Evaning, men till revytraditionen hör att även Lotta Bernström) och Tage (Bengt Ivarsson)
tala allvar. Såväl Svängigt värmed Juholtsagan. Telningarna
re som Hem till Kvarnbyn med
ställer raka, relevanta frågor
Mölndalsrevyn har ett nummer Nyårsrevyerna och har järnkoll på genusperom den 22 juli 2011. I Falkenspektivet.
behöver unga
berg blir det en stark besvärjelse i sång, Svaret är kärlek mot kvinnor, och
hÅkan Juholt DYker fören rödtonad scen med stråk av
stås upp överallt. I Kvarnbyn
norska flaggan. I Teaterhuset män, bredvid
bär han (Conny Källström)
i Mölndal får jag höra en fin- de publikkära
dumstrut. Mölndalsrevyn är
stämd ballad, 22:a juli. Monouppbyggd med en ramhandlogen Tystnad, om konsten att figurerna
ling av Håkan Johnsson, som
avstå från prat, förbereder och
inspirerats av teveserien Södertonar ner stämningen
kåkar. Scenografin är en gårdsbildning med små trähus runtomkring. OrmIn resa FrÅn Falkenberg till Lerum via
kestern finns i takvåningen och grannarna
Mölndal ger prov på tre olika upplägg för utgör persongalleriet. Karin Mickelbo och
nyårsrevyn. I Falkenberg präglas uppsätt- Ulla-Karin Olsén är schyssta optimister med
ningen av de senaste årens framgångar. Allt delade repliker à la Bill och Bull. Det flyter
är proffsigt, snyggt och glittrande elegant. säkert bättre ju mer de spelar. Conny KällSjälvförtroendet på topp. Familjen – mor ströms obotlige pessimist får leverera allt
Marianne, far Peter och sonen Fredrik – Dill- som är galet i Mölndals kommun. Ett penbergs vridscen snurrar och trollar skarvlöst sionerat hippiepar (Lena Gustafsson och Mafram nya miljöer. Musikaliteten är en enorm thias Abrahamsson) är vagare i konturerna
tillgång, alla spelar och sjunger, vilket skapar och inflyttande positivitetskonsulten (Kent
stor flexibilitet och ger ensemblenumren en Vickell) blir endimensionellt rolig. Greppet
extra slagkraft. Smörsångarparodin lyfter till håller samman, men ramen drar åt pjäshållet
en dimension som texten knappast har, med- på ett sätt som texten och rollerna inte hål-

trE västsvENska NyårsrEvyEr

FalkenbergsrevYn

Falkenbergsstadsteater
* Titel:Svängigtvärre
* Texter:Ensemblen
* Regi:BjörnHolmgren
* Revynspelasför30:eåret,varav15iFalkenbergochtidigare
15iKrogsered
* Beståriårav24nummermed
ämnenfrämstutanförderentlokalahändelserna
* Spelastom24/3,totalt64föreställningar

mÖlnDalsrevYn

Teaterhuset,Mölndal
* Titel:HemtillKvarnbyn
* Ramberättelse:HåkanJohnsson
* Regiochbearbetning:Guje
Palm-Ahlösell
* Revynspelasför38:eåret
* Åretsupplagahar22nummer
därenlokalramhandlingblandas
medriks-ochinternationella
inslag
* Spelastom25/2,totalt25föreställningar



lerumsrevYn

Dergårdsteatern,Lerum
* Titel:Växtvärk
* Regi:HåkanKlamas
* Koreografi:AnnicaEhrman
* Revyngesför36:året
Iårinnehållerprogrammetav35
nummer,ettbestårheltavdans,
ochdelokalauppslagendominerarstort
* Spelastom4/2,totalt16föreställningar
ur lerumsrevYn.

