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KULTUR & NÖJE

UDDEVALLA
Boktipskväll
med tema deckare/spänning
Kvällen avslutas med ”ruskiga histo-
rier, mord och hemskheter” 
berättade av Stefan Bergendahl.
Stadsbiblioteket kl 19. Begränsat an-
tal platser. Föranmälan till biblioteket.
Miljövänlig och etisk konsumtion 
Bohusläns museum kl. 18. Informa-
tion, föreläsningar och diskussioner. 
Bland annat medverkar Jon Bergeå 
från Fairtrade Stockholm.
Hämnden
Regi: Susanne Bier. 
Ljungskile filmstudio kl. 19.

UTSTÄLLNINGAR
Konstutställning –  julsalong
Vernissage 30 november 17–19. Eva 
Maria Olsson visar målningar i akryl 
och pastell på Strömstads bibliotek,  
Båtar och skepp på frimärken
Utställning på Sveriges Sjömans-
husmuseum, Stora Hellevigsgatan 
4, Uddevalla
1940 ett prövningens år
Utställning på Bohusläns Försvars-
museum  kl. 12.30–15.30. 
Galgbackar i Västsverige
Bohusläns museum 
Tusen och en midvinterfest
Slöjd, saga och fantasi. Bohusläns 
museum.
Den gamla onda tiden
Bohusläns museum. 
Konstutställning i Ljungskile
Kulturens hus i Ljungskile, kl 16–19,  
akvareller av Monica Jacobsson. 
Textil i julens tecken
Julmarknad hos Birgittas hantverk/
Galleri Båtsman, Sunningen  kl 12–18
Starkare utan gränser
Lisa Jonasson ställer ut i Gerles-
borgsskolans galleri
Temautställning ”Ur havet”
Lysekils konsthall.  kl.  11–17
Julstämning i Pias Ateljé, 
Kungshamn
Kl.  kl 14–18 
Jul i Kajutan
Orusts slöjd julutställning.  Öppet-
tider samma som Henåns bibliotek.
Rabbalshedefröerna 
Stencenter Svarteborg kl 8–17 var-
dagar.
Pasi Välimaa Bränt hemma
Utställning i Steneby Konsthall, 
Dals Långed.
Julmarknad på Mariagården
Slöjdföreningen Jordhammar har 
julmarknad kl.  11–18 

� GUIDEN
t i s d a g
Guiden finns också på
www.bohuslaningen.se.
Använd Guiden på nätet för att själv
registrera ditt evenemang.

Öppnar en reva till det obeskrivbara

Carmen Olssons dans brukar vara 
långsam. Långsam, koncentrerad 
och exakt. Det ger betraktaren 
en fördel: den att hinna känna, 
reagera och tänka. Och så känna, 
reagera och tänka en gång till.

Kanske är det ett exempel på 
de tomrum i japanska konstverk 
som forskaren Kristina Fridh be-
skrivit i sitt föredrag, när hon in-
ledde premiärkvällen?

Inte tomrum i betydelsen utan 
innehåll och mening, men tomrum 
i meningen uppehåll för outfyllt 
innehåll, öppet för betraktaren att 
själv skapa vidare i. Koreografen 
och dansaren Carmen Olsson från 
Bohuslän är ju förankrad i japansk 
tradition, i butodans och japansk 
traditionell teater, och skapar sin 
egen variant av detta.

Det är inte första gången jag in-
för Carmen Olssons dans känner 

mig förflyttad till någon sorts ur-
ögonblick, punkten där något 
föds och börjar utvecklas. Men 
det är nog en ovanligt smärtsam 
process den här gången. Hon 
börjar hopkrupen på golvet, tar 
sig mödosamt runt i cirkelform. 
Det kräver ansträngning. När 
händer och fötter, armar och 
ben, sakta prövar att ta sig loss 
en aning från låsningen tätt intill 
kroppen sker det gradvis, med 
ryck, som om lösgörandet måste 
tvingas fram, erövras. Hon kom-
mer en bit på väg, faller tillbaka, 
gör ett nytt försök. Något sprick-
er sakta upp, bland mina inre bil-
der glider puppor fram.

Det är något organiskt över 
den vitklädda gestalten, något 
odefinierbart och ändå nära. 
Dansaren känns inte helt mänsk-
lig, snarare som ett ”det”, som 
kanske är själva livet – och där-
med ändå mycket när människan.

Hon rör sig alltmera och erövrar 
höjd över golvet, men rätar inte 
på ryggen, kroppen behåller en 
krökning som om den vill skyd-
da något skört och känsligt i sin 
mitt, själva kärnan. Ansiktet blir 
så småningom synligt, med vak-
samma ögon och en gapande 
mun. Det kunde vara förundran 

men med musikens stämning 
och den knutna ansträngda strä-
van att lösgöra rörelser ger den 
mig mera känslan av rädsla.

Jag upptäcker att jag associe-
rar till både Munchs Skriket och 
hårt märkta överlevare ur kon-
centrationsläger. Långsökt, tän-
ker jag. Men kommer efter ytter-
ligare någon stund på att det inte 
behöver vara det: att överleva 
det svåraste betyder också att 
börja om, att erövra livet på nytt, 
både bokstavligen i form av 
kroppskraft och symboliskt i 
form av mening och rättvisa.

Men det är ganska västerländska 
associationer och jag måste und-
ra hur en betraktare med helt 
andra referenspunkter skulle 
tänka. Med Kristina Fridhs korta 
genomgång av zenbuddhismens 
inverkan på konsten i tankarna 
tänker jag på exempel hon visat 
på hur japansk konst arbetar 
med att via antydningar och icke 
tydliga gestaltningar få åskåda-
ren att gå vidare och bli medska-
pande. Men det är väl just det 
jag gör, med min historia och 
referensram som utgångspunkt?

Samtidigt är väl skillnaderna 
inte så stora mellan betraktare 
med olika bakgrund. Den hop-

krupna gestalten med vädjande 
utsträckta armar, den sökande 
blicken, den tunga känslan i mu-
siken kan säkert ge likartade 
upplevelser hos olika åskådare.

Till sist lyfter tyngden. Sprödare 
ljud, klockklang, en rakare 
kropp, ett mjukare rörelsemöns-
ter, en varmare stämning. En 
lättnad. 

Det är inte lätt att exakt be-
skriva men det är en upplevelse 
som kan kallas mäktig. Som om 
kroppens rörelser – exakta och 
preciserade men ofta nödvändi-
ga att upprepa gång på gång där-
för att man inte når dit man vill, 
inte förstår det man sökte förstå 
– öppnar en reva till något ogrip-
bart som är ännu svårare att be-
skriva.

Zenbuddhismen gjorde inte 
skillnad på det jordiska och det 
andliga, de var delar av samma 
sak, sade Kristina Fridh. Vad kan 
vara bättre för att gestalta frågor 
då än den kropp som är männis-
kan?

Marita Adamsson
0522-992 26

marita.adamsson@bohuslaningen.se

Vitt, svart och rött. I en vit dräkt med röda tecken, på ett mörkt tyg framför Carmen Olsson det nya solot Clouddust. Foto: Henjasaj N Koda   

Dans
CLOUDDUST
Scen: Pustervik, Göteborg
Koreografi och dans: Carmen 
Olsson
Musik: Harald Svensson
Scenografi och kostym:
Henjasaj N Koda
Ljus: Björn Nilsson

Bohuslänska dansaren Carmen Olsson, med stark förankring i japansk tradition, har haft urpremiär på ett nytt 
solo. Det föregicks av ett föredrag där arkitekten och forskaren Kristina Fridh berättade om japansk konstsyn 
och kulturtradition

Det är en vecka sedan Jenny 
Jägerfeld tog emot årets 
Augustpris i barn- och ung-
domsklassen. I hård konkur-
rens med fem välskrivna 
böcker stack Här ligger jag 
och blöder ut, med en för 
ungdomslitteraturen ovanligt 
skarp humor.

Redan i bokens första mening har 
huvudpersonen sågat av sig tum-
spetsen. Den pulserande smärtan 
får 17-åriga Maja ur balans, men 
snart finner hon sig med en syl-
vass kommentar. När hon och 
kompisen Enzo battlar med hai-
kudikter på svensklektionen svi-
der det däremot till på riktigt, när 
han skämtar plumpt om hennes 
frånvarande mamma.

– En del har felaktigt tolkat boken 
som en eländesberättelse, bara för 
att jag är psykolog. Men Maja är 
inget offer. Jag ville skriva om en 
stark person som går sin egen väg, 
men som man ändå tycker om, sä-
ger Jenny Jägerfeld, som fortfarande 
är lite tagen av all uppskattning hon 
mötts av efter Augustpriset.

Mamman dyker inte upp
Här ligger jag och blöder utvecklar 
sig snabbt till en slags spännings-
roman, men helt befriad från brott 
och polisutredningar – mysteriet 
är i stället mamman. När Maja 
plåstras om på sjukhuset är det 

bara pappan som dyker upp. Mam-
man som bor i Norrköping ringer 
inte ens, och när helgen kommer 
och Maja tar tåget till henne möter 
hon inte heller upp på stationen.

Problematiken finns där, men 
någon misärskildring blir det ald-
rig. Den stora behållningen är Ma-

jas humor och verbala förmåga. 
Hon är inte så socialt kompetent 
alla gånger, men har inte heller 
ambitionen att vara det. En annan 
sida av saken är att Maja inte riktigt 
har förmågan att vara smidig, något 
hon delar med sin mamma.

– Som psykolog blir man varse 

vilken stor roll föräldrarna spelar 
även när personen har blivit 80 år. 
Man kan tycka att det är dags att 
släppa taget då, men det är ett av 
de vanligaste samtalsämnena i 
terapirummen. Det är svårt när 
man är tonåring och inte har nå-
gon att frigöra sig från.

Bokens Maja har en pappa som 
har funnits där, som hon kan ta ut 
svängarna gentemot. När han är oro-
lig för att Maja har sågat sig i tummen 
med flit förnekar hon det med en 
suck. Men faktum är att den pulse-
rande smärtan i tummen blir något 
hon kan ta till när annan smärta blir 
påtaglig, längtan efter en annan sorts 
mamma till exempel.

Tredje bok på väg
Jenny Jägerfeld började skriva på sin 
första roman parallellt med psyko-
logstudierna. Nu har hon arbetat ett 
antal år som psykolog, bland annat 
på BUP, och hennes bakgrund kan 
anas i Här ligger jag och blöder.

Som psykolog får Jenny Jäger-
feld även tillgång till många in-
tressanta människoöden – men att 
inspireras av dem i skrivandet är 
absolut tabu.

– Det får inte sippra ut en milli-
meter av det jag får höra av mina 
patienter, det vore så grymt           
oetiskt. Folk i min omgivning tror 
redan  och jag har dessutom tyst-
nadsplikt.

Nu  går det väldigt bra för förfat-
taren Jenny Jägerfeld, men även 
om hon sade upp sig från sin tjänst 
som skolpsykolog i våras för att 
ägna mer tid åt skrivandet vill hon 
behålla en fot i psykologvärlden.
En tredje bok är på gång,  den här 
gången en vuxenroman 

Elin Viksten
TT Spektra

Utanförskap utan elände

Det faktum att Augustpriset utöver äran också är på 100 000 kronor har inneburit en trygghet för Jenny Jägerfelds skri-
vande – men hittills har det varit svårt att få tiden att räcka till. En ny bok är på gång, ungefär 20 sidor är skrivna på vad 
som troligen blir en vuxenroman. Foto: Henrik Montgomery

I lördagens redovisning av 
Riksteaterns vårrepertoar föll 
tyvärr listan över de föreställ-
ningar Uddevalla riksteater-
förening planerar bort. Här 
följer den nu:De här är häm-
tade både från Riksteterns ut-
bud och från andra håll. Fler 
kan tillkomma.
5 februari: Mikael Samulesson 
som ni aldrig har hört honom 
förut. Urpremiär på ny före-
ställning.
19 februari: Mumindalen med 
ensemblen Mynta från Stock-
hlm. Musikteater för familjer 
med Mumin-sångerna kompo-
nerade av Erna Tauro. Levande 
musik.
19 mars: En dåres sånger. Gus-
taf Fröding-program med Sven 
Wollter.
2 april: Mellan raderna. Dans-
föreställning från Göteborgso-
peran.
12 april: Vita hästen. Riksea-
terns föreställning med bland 
andra Claes Malmberg och 
Charlotta Huldt-Ramberg.

Teaterföreningens 
vårprogram 
i Uddevalla

��Tvtoppen ��Biotoppen
 1. På spåret

(SVT 1, fredag) 2 361 000
2. Skavlan 

(SVT 1, fredag) 1 907 000
3. Så mycket bättre

 (TV 4, lördag) 1 414 000
4. Bonde söker fru

(TV 4, onsdag) 1 303 000

5. Idol 
(TV 4, fredag) 1 019 000

6. Biggest loser Sverige
(TV 4 måndag) 1 019 000

7. Film: Beck – Den svaga länken
(TV 4, söndag) 1 018 000

8. Postkodmiljonären
(TV 4, fredag) 1 001 000

9. Ung och bortskämd
(SVT 1, måndag) 978 000

10. Halv åtta hos mig 
(TV 4, måndag) 963 000

Mätperiod: 22 – 28 nov.Inga nyhets-
program, ”Sportnytt” eller pro-
gram under tio minuter tas med 
på listan. Källa: MMS.

Helgens mest sedda filmer:
1. (1) Harry Potter och 
  dödsrelikerna: Del 1
2. (2) Cornelis
3. (4) Due date
4. (ny) Devil
5. (3) Sammys äventyr
  den hemliga vägen

6. (ny) Fyra år till
7. (6) Unstoppable
8. (5) Himlen är oskyldigt blå
9. (7) Red
10. (8) Social network

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå. 
Avser biobesök fredag-söndag.

LÄS MER
om de tävlande och låtarna på 
www.bohuslaningen.se

Operapris till Åke Zetterström
Göteborgsoperans Åke Zetter-
ström får tidskriften Operas pris 
2010 för sin tolkning av Sextus 
Beckmesser i Wagners Mäster-
sångarna i Nürnberg.

Åke Zetterström växte upp i 
Göteborg och hans föräldrar var 
operasångare, vilket har format 
honom som människa, förklarar 

han i julnumret av Opera. Han har 
varit anställd på Göteborgsoperan 
sedan 1994 och gjort en rad stora 
roller, men den största upplevel-
sen hittills tycker han är just Beck-
messer.  Till våren gör han rollen 
som Melisso i barockoperan Al-
cina.

”Uppsättningen har en klar ko-

misk tillgång i Åke Zetterström 
som den regelstyrde Beckmes-
ser. Han har en unik förmåga att 
också med små medel antyda 
reaktioner och strategier och 
lyfta fram stämningslägen och 
karaktärsdrag”, skrev Bohuslä-
ningens recensent om Mäster-
sångarna. 

Åke Zetterström som Beckmesser.
Foto: Mats Bäcker

Nu är schlagerpusslet färdig-
lagt. Efter att ha fått kritik 
för att startfältet hittills varit 
ganska så blekt får det nu 
tillskott av stjärnproducenten 
Redone, som skrivit hitlåtar 
till bland annat Lady Gaga.
Redone har både varit med och 
satt ihop kvartetten Love Genera-
tion och skrivit gruppens schlager-
bidrag –  båda bidragen. Det är 
nämligen ännu inte klart 
vilken låt tjejerna ska 
framföra.

– Båda är galna, jätte-
mäktiga upptempohit-
låtar. Vilken vi än 
väljer så kommer 
det att bli jättebra, 
säger Charly Q , 
och får medhåll 
från Cornelia, Mi-
kaela och Melanie.

Redone var själv 
inte på plats vid mån-
dagens presskonfe-
rens i Stockholm, men 
hälsade via en märk-

bart belåten Christer Björkman att 
han är ”ett stort fan av Melodifes-
tivalen”.

– Jag trodde att det skulle ta 
många år av övertalning, men när 
jag bad att få ett möte var han jät-
tetaggad direkt. Han tycker att vi 
ska ta hem den här tävlingen nu, 
och han vill vara med och göra det, 
säger Björkman, som beskriver 
producenten som ”världens i dag 
mest framgångsrika upphovs-
man”.

Bland de utvalda fanns också artis-
ten Anders Fernette, som vann ta-
langtävlingen Fame Factory 2003. 
Men bara timmar efter presskonfe-
rensen tvingades SVT diskvalifi-
cera hans bidrag Don’t stop.

– Det är tråkigt för Anders, men 
vi har gott hopp om att han ska 
kunna tävla med en annan låt. Det 
här är låtskrivare som spottar ur sig 
låtar, säger tävlingens producent 
Christer Björkman till TT Spektra.

Lämna  in nytt bidrag
Don’t stop diskas eftersom 

låtens upphovsmän tidigare 
lagt ut den på sajten MySpa-
ce. Enligt SVT:s strikta reg-
ler får inga bidrag i Melodi-
festivalen spelas upp i 

offentliga sammanhang 
förrän de framförs i 

tävlingen.
Låtskrivarna får 

nu en vecka på sig att komma med 
ett nytt bidrag.

– Om de inte lyckas med det 
kommer vi att välja en annan artist 
med ett annat bidrag. Vi har gott 
om jättebra låtar i reserv, säger 
Christer Björkman.

Anders Fernettes manager Da-
vid Jelldeus säger att diskvalifice-
ringen kom som en nyhet för de 
inblandade.

– Låtskrivarna bor i USA och 
har väl kanske inte hundraprocen-
tig koll på regelverket.

De hoppas nu att låtskrivarna 
snabbt ska kunna leverera en ny låt 
med hög kvalité. (TT Spektra)

Fotnot: 
Deltävlingar:  5 februari Luleå, 12 
februari Göteborg, 19 februari 
Linköping, 26 februari Malmö. 
Andra chansen:  5 mars  
Sundsvall.
Finalen: lördag 12 mars  i 
Globen, Stockholm

Redone skriver till Melodifestivalen

Love Generation 
medverkar i Melodifestiva-

len 2011 med en låt skriven av 
Redone.

MUSIK.  Anders Jormin har till-
delats Kungliga Musikaliska 
Akademiens Jazzpris 2010. 
”Med pondus, precision och 
lyhördhet upphäver han grän-
sen mellan lågmäld, melodisk 
eftertanke och ögonblickets 
expressiva intensitet.”, lyder 
delar av motiveringen. Kung-
liga Musikaliska Akademiens 
Jazzpris är på 100 000 kronor  
(TT Spektra)

Anders Jormin
får Jazzpriset 


