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k u lt u r
Gabriel byStröm: Hade ministern

skurit upp tårtan och skrattat om
den föreställt en Muhammedhund? Statsministern?
Läs mer om debatten
efter tårtkalaset
på Moderna museet på gp.se.

Museer säljer konst
mest hela tiden
k rö nik a n

Jeff
Werner

D

kultur@gp.se

en 8 maj kommer Christie’s i New York att
sälja ett av Cindy Shermans mest välkända
verk, Untitled #96 från Centerfold-serien
1981. Det borde vara en dröm för varje
konstmuseum att äga, om det inte vore
för prislappen. Fotot, där Cindy Sherman
ligger på golvet med en hopknycklad tidningssida
i handen, gjordes i en upplaga om tio. Senast ett av
dessa auktionerades ut, vilket var i fjol, gick det för
3,9 miljoner dollar.
Det som också väcker uppmärksamhet är att det
är ett konstmuseum som säljer. Akron Art Museum
i Ohio gör det inte för att täcka ekonomiska hål i
verksamheten. Pengarna ska oavkortat användas
till att köpa ny konst. Syftet är att ytterligare förfina
samlingarna, som redan innehåller verk av bland
andra Chuck Close, Philip Guston, Frank Stella, Kiki
Smith och Yinka Shonibare. Och faktiskt ytterligare
ett viktigt verk av Cindy Sherman från samma serie,
Untitled #93 (Black Sheets). Museet har ett lång dokumenterat samarbete med Sherman och organiserade
hennes första stora museiutställning 1984. Inte heller museets arkitektoniska inramning skäms för sig.
För fem år sedan fick museet en tillbyggnad signerad
Coop Himmelblau.
Det är alltså en stor skillnad mellan denna försälj-

ning och de som med viss regelbundenhet föreslagits
i Göteborg. Akron Art Museum säljer på eget bevåg
för att bli ett ännu
bättre museum. I GöteOckså i Europa borg har det väckts förslag om avyttringar för
och Sverige
att få loss pengar till
annat. Som 1972 när
händer det att
det socialdemokratiska
museer gör sig
kommunalrådet Sören
Mannheimer ville att
av med objekt
Göteborg skulle sälja
de inte vill ha el- Rembrandts Riddaren
falken och använda
ler inte behöver med
pengarna till kultur i
förorten. Eller museidirektör Bo I Johnsons sondering 1991 för att kränga
Picassos Akrobatfamilj. Senast 2010 föreslog tjänstemän på kulturförvaltningen att museerna skulle avyttra föremål inför stadens 400-årsjubileum.
MuseiförsälJningar väcker Debatt men sanningen är att de sker hela tiden. Enligt uppgift
för hundratals miljoner dollar årligen enbart på
auktionshusen i New York. Också i Europa och Sverige händer det att museer gör sig av med objekt de
inte vill ha eller inte behöver.
Men varför kan inte museer få bete sig som andra
seriösa samlare och bättra på sina samlingar? En invändning är att museernas uppgift inte enbart är att
visa det bästa utan även att förvalta en historia. En
historia som också handlar om vilken konst som har
ansetts bra i det förgångna. Den gamla sanningen att
de enda ovärderliga konstföremålen finns på museer
– därför att de där har ryckts undan från marknaden
– har hur som helst blivit en sanning med modifikation.
Jeff Werner är professor i konstvetenskap. Han tycker att
även dålig konst förtjänar en plats i historien.

Onda andar
En domstol efterforskar inte
själv sanningen utan har att
bedöma om åklagarens förundersökning visar att brott
begåtts enligt lagboken eller
inte. Borås tingsrätt har med
lagboken i hand kommit fram
till att det inte är en straffbar
gärning att ”frysa ut eller

isolera ett barn från övriga
familjen” – det blir i stället en
fråga för de sociala myndigheterna. Det aktuella fallet gäller
frikyrkoförsamlingen The
River där föräldrar och predikanter med kopplingar till församlingen har utövat brutal
exorcism mot en 14-årig flicka
som ansetts vara besatt av

onda andar. Svårigheten är att
belägga fysiskt våld.
Det är förstås inte brottsligt
att vara dum, kränkande och
vidskeplig, men våld tar sig
otaliga konkreta uttryck. Muslimskt hedersvåld är en form,
kristet sektvåld en annan. Här
handlar det om ett sådant
kulturellt våld. Man anar i

domen inte bara bevisbrist
utan också en rättens rädsla
att ifrågasätta en grupps trosuppfattning. Ett sekteristiskt
tvång kan emellertid aldrig
sammanblandas med religionsfrihet. Det är precis skärningslinjen mellan lagrummet
och den etiska värdeväven.
Mikael van reis

uppväxt
i stålets
skugga
Silvia Avallone skildrar en ungflicksvärld vars hierarkier
liknar gangstervärlden, skriver Ulf Eriksson.
roman

Silvia avallone

Stål

Översättning: Johanna Hedenberg
Natur och Kultur

Det brukar sägas att frågan inte
är om det finns ett liv efter detta, utan om det finns något liv
före döden. I italienskan Silvia
Avallones debutroman Stål fördjupas denna sekulära paroll av
att det ouppnåeliga – längtan
och drömmar – förblir lika verkligt som
kroppens och lönearbetets ofrånkomlighet.
Invånarna i hyresområdet på Via Stalingrado
i stålverksstaden Piombino på toscanska kusten erfar detta på en mängd olika, för läsaren
engagerande sätt.
Romanen i stort utvecklas genom att berättaren följer två flickor i tidiga tonåren under
något år i början av 00-talet, då världen omkring dem växer samtidigt som barndomen
bleknar till minne. Till det ofrånkomliga för
Annas och Francescas familjer hör de materiella villkoren. Annas pappa Arturo flyr dessa
genom att försöka bli rik som fifflare. Francescas pappa, den våldsamme bjässen Enrico,
jobbar på stålverket Lucchini. Hans favoritsysselsättning, att laga hushållsapparater,
avbildar honom som ett depressivt barn som
inte är vuxen den tid då stålverket drar ned,
masugnar släcks och det blir allt ohållbarare
att försöka hävda mansmakten med våld ens
bakom hemmets jalusier.
annas Mor sanDra är politiskt aktiv till
vänster. Området där de bor byggdes med
vissa sociala ambitioner på 60-talet. Bland
annat hette det att också arbetare har rätt till
havsutsikt, och det är denna utsikt som från
början i berättelsen står för det ouppnåeliga,
i form av den traditionsrika ön Elba som syns
blott fyra kilometer utanför kusten och dit de
bättre bemedlade far för att bada.

ÄMNET
Italienska Silvia Avallones
debutroman utspelar sig under tidigt 00-tal i stålverksstaden Piombino. Berättaren
följer två flickor i tidiga tonåren då världen växer och
barndomen bleknar.

FÖRFATTAREN
silvia avallone, född 1984.
Bor i Bologna. Verksam som
poet och performanceartist.
Debutboken Stål nominerades till Premio Strega.
Besöker Internationell
författarscen, Kulturhuset i
Stockholm 25 april.

SKRIBENTEN
ulf eriksson
är författare
och kritiker.
Hans senaste
roman är
överrrocken
(2010), kom
under förra året ut med
stämmor av ljus fördelar
världen. Dikter 1982–2011.

Debutant. I Silvia Avallones debutroman Stål fördjupas
och lönearbetets ofrånkomlighet, skriver Ulf Eriksson.

Så skapar Avallone redan från början en
mytisk labyrint av olikstora rum för sitt
breda och flerskaliga epos. Denna arkaiska,
presociala botten återvänder hon till då och
då, liksom för att ta avstamp i något urgammalt och kunna återvända med nya krafter
till det samtida virrvarret av mänskliga begär,
rutiner och varor. Under de gamla byggnaderna inne på det tio kvadratkilometer stora
stålverksområdet bor horder av missbildade,
ljusskygga katter. Det finns en strand full av
tång och skrot där en av flickorna har sex för
första gången. En gammal lekstuga blir en
miniatyrutopi som hyser en gåtfull poetisk
betydelse.
Mellan hyreshusens lägenheter, liknade
vid gravnischer för urnor på en kyrkogård,
och havets vidd, finns den värmeflimrande
Via Stalingrado, barerna, badhytterna där
ungdomarna hånglar, affärerna och det
större vägsystemet där Milanoskyltade lyxbilar rusar förbi. Allt sammantaget en rå och
förförisk verklighet.
anna och francesca skapar en de snygga
tjejernas symbios som utesluter de alldagliga. Här skildras en ungflicksvärld vars hierarkier liknar gangstervärldens. Var och en

