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hållerska starta ett eget revolutionerande bolag i branschen. Med dessa erfarenheter i bagaget blir naturligtvis
hennes program ett succéexempel. Och samtidigt känns
det högpresterande talet
om lyhört ledarskap, rädda
jorden och livsavgörande idéoch prylutveckling emellanåt

en smula ... sövande.
Så friskt satsat, hälften
vunnet? På sätt och vis infriar Lampe-Önnerud alla
förväntningar. Som lyssnare
hade man kanske ändå uppskattat hennes Sommar mer,
om det dragit ner ett varv på
energiförbrukningen.




liSA AhlqViSt

Sista meningen: Jag tror stenhårt
på en slags tyst, fredlig, omvälvande rörelse av beslutsamhet mot
långsiktighet.
Musik: Storbandsjazz med känsla
av studentbaluns i Boston, blandat
med svenskt naturromantiskt som
Sommarsång och Kung Liljekonvalje av dungen.
Dagens sommarvärd: Jo Nesbø

PockettiPs
Outhärdliga
sexscener
Brobyggarna heter Jan
Guillous inledande roman om de tre norska
bröderna Lauritz,
Sverre och Oscar, en

del av en
svit som
ska omfatta hela
1900-talet. ”Ska
romanen användas som
ett historietecknande
krävs bättre ambitioner
än ensidiga kvinnopor-

trätt, sexscener hämtade ur en Harlequinroman och kolonial blick.
Ska den däremot främst
läsas som litteratur blir
det pedagogiska greppet ofta outhärdligt”,
skrev Elin Grelsson Almestad. Nu finns romanen också i pocket.
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i vacker färg

Storebror ser allt
– och vi gillar
k rönik a n

Jeff
Werner
kultur@gp.se

Vi lEVEr i En uppvisningskultur. En värld där alla
vill synas – på Facebook och i teve. Det som förr var
privata fotoalbum är nu publikt på nätet och personliga tyckanden blir allmänt tillgängliga på Twitter.
Men vi lever samtidigt i en övervakningskultur. Vi
syns – på Facebook och i övervakningsteve. Det som
var en dystopi för Ray Bradbury och George Orwell
har blivit verklighet. Storebror ser allt vi gör – och vi
trycker på gilla-knappen.
Också våra bostäder har blivit en del av uppvisningskulturen. Vi inreder för att visa andra vilka vi är
– eller vill vara. Dagstidningarnas bostadsbilagor har
blivit lackmuspapper för vad som gäller. Att riva ut
gamla kök till förmån för köksöar som hela familjen
kan samlas kring har varit inne ett tag, också i enpersonshem där det inte finns någon familj att samla.
En lite nyare trend är stora badrum som liknar spaanläggningar.

Bild: HåkaN LaRSSON

Västanå teaters uppsättning av Misantropen.

miste på. Så gör också Julia Högberg en frisk,
varm och självständig ung kvinna. Hennes
lek med de uppvaktande männen skulle vara
uppenbar även för dem, om de inte vore så
självupptagna.
Per Sörbergs Oronte lyfter nästan från
golvet i sin uppblåsthet. Hotet han utgör
manifesteras i ett följe svartrockade figurer.
Tobias Hjelms Acaste och Björn Söderbäcks
Clitandre fjäskar mer i kanten.
Alceste har tydlig plats i Célimènes säng,
men ljuvligheten störs av hans eviga tvivel
och krav. Manlig oförmåga står mot kvinnlig
medvetenhet, men Alceste blir aldrig löjlig.
När han misslyckas med tvångsförlovning
och gemensam flykt blir han kraftlös sittande på golvet medan Célimène står på stadiga
ben bredvid. Så mycket enklare ter sig relationen mellan Philinte och Éliante (Eleanora
DeLoughery) bara de upptäckt att känslan
är besvarad.

Ämnet
Västanå teaters uppsättning av Molières
Misantropen i Berättarladan i Sunne, i regi av
Leif Stinnerbom.

Skribenten
Lis Hellström Sveningson är kritiker. Medverkar regelbundet på GP
Kultur. Skrev senast om
Ronny Ambjörnssons
bok Ellen Key – en europeisk intellektuell

Kort SAGt, kärlekens kompromisser träder i
förgrunden. Alceste och Célimène i försonad
förening är en skön bild. Det stora anslaget
med tidens upptagenhet av prakt och prål får
koreografen Jimmy Meurling förvalta. Han
gör det elegant med scener där 1600-talskonvenansen ger färg åt armar och hållningar,
men även som häftiga utbrott av maktmissbruk. Alceste avtecknar sig som individ mot
en glittrande massa.
Och allt går till Magnus Stinnerboms musik. Inledningsvis i nya klanger, men alltmer
igenkännbar som Västanås starkt suggestiva
gung.
Med Molières moralkritik går det som med
de dockor Célimène i inledningen får i present. Ett galleri av pjäsfigurerna som marionetter placeras i ett upplyst skåp. När pjäsen
är slut är skåpet mörkt och stängt.
lis HellströM sveningsOn

DEt VAr i SlutEt av 1990-talet som de öppna planformerna slog igenom på bred skala. Det som började
med att byggindustrin insåg att färre väggar var ett
enkelt sätt att spara pengar blev snart mångas dröm.
Inredningsmagasinen talade om gemenskapsytor
och barnfamiljer upptäckte att utan vägg mellan
köket och vardagsrummet kan man hålla uppsikt
över både barnen och teven samtidigt som man lagar
mat. Innerväggar slogs ut även i äldre hus (ibland
också bärande) och nya
köksinredningar inköptes till köksfabrikörernas
Utan inner
fromma.
Snart upptäckte de
väggar går
öppna ytornas invånare
det att hålla
att barnen och teven inte
syns utan också hörs.
koll på vad alla bara
Maja Willén noterar i
i familjen gör, sin nyligen publicerade
avhandling Berättelser om
såvitt de inte
den öppna planlösningens
arkitektur, som till stor
låst in sig på
del bygger på samtal med
dass
boende i Hammarby sjöstad, att de ofta fick skruva ner ljudet på teven för
att kunna genomföra intervjuerna. Det är teven, inte
den omhuldade men stumma köksön, som blivit –
eller förblivit – hemmets centralpunkt.
DEn öppnA plAnforMEn är alltså lika mycket en del
av övervakningskulturen som av uppvisningskulturen. Utan innerväggar går det att hålla koll på vad
alla i familjen gör, såvitt de inte låst in sig på dass.
Och genom datorernas webbkameror kan bevakningen ske även när man är på jobbet eller resa.
De som besökte bomässan Bo01 i Malmö för drygt
tio år sedan minns säkert fortfarande lägenheten
som saknade dörr till toaletten och dessutom vette
mot grannens uteplats. Fullt så öppna ville inte
många lägenhetsspekulanter vara på den tiden. Men
kanske nu? Om man spenderat en smärre förmögenhet på ett nytt badrum vill man väl att det syns?

Jeff Werner är professor i konstvetenskap och spikade
redan på 1990-talet igen en öppen planlösning.

