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KRITIK SCEN
Publiken är helt med på noterna när Nationalteatern bjuder på en resa längs Minnenas
gator. Men allt är inte lika kul.

Komedifestival.

Än kan livet
vara en fest

HUMOR

SHOW
”Vad var det vi sa?”
Kabarevy av och med
Nationalteatern
Scen: Trägår’n, Göteborg
FIRAR
40-årsjubileum med en ”kabarevy” under den lite småtykna rubriken
”Vad var det vi sa?”. Titeln fångar
väl den uppkäftiga attityd som
kännetecknade en av den svenska
proggrörelsens verkliga tungviktare. Ursprungligen studentteater
i Lund var det i Göteborg som gruppen skördade sina framgångar och
bidrog till att föra in en ny, lekfullt
anarkistisk ton i svensk barnkultur.
Låtskrivare som Ulf Dageby och Tomas Melander levererade dessutom
en lång rad sånger som präglade
åtminstone ett par generationers
uppväxt och vuxenblivande.
Påfallande många av gruppens
medlemmar gjorde så småningom framgångsrik karriär på annat
håll: som teaterchefer, efterfrågade kompositörer, uppskattade
komiker. En av dem blev Ica-Stig.
När Hans Mosesson kommer in
på scenen iklädd hippieperuk och
Ica-uniform bryter jublet ut långt
innan han brister ut i ”Lägg av! Ni
NATIONALTEATERN

Samtidshumor
helt utan gränser.
Stockholm Comedy festival
Scen: Södra teatern, Kägelbanan,
Boulevardteatern m ﬂ, Stockholm

fattar ingenting!”, med textrader
som ”Dom tror att dom kan få mig
att kapitulera”.
Publiken, som är i ungefär samma ålder som gänget på scen, är
med på noterna. Livet kan fortfarande vara en fest. Atmosfären är
familjär, närmast förtrolig. Tonen
slås an av Med Reventberg i det
inledande snacket med publiken:
vi bjuds in till en gemensam resa
längs Minnenas gata.
Redan i första
numret visar artisterna hur lätt
bokstäverna PRO kan förvandlas
till PROGG. Det är betecknande
för stämningen i festlokalen att
tilltaget väcker jubel.
Perspektivet är inte bara tillbakablickande och nostalgiskt. Naturligtvis blinkas det åt den pågående
valrörelsen och skojas med några
av våra vanligaste politiker. Nationalteatern anno 2010 gör inga
försök att framställa sig själv som
neutral. Hjärtat sitter fortfarande
till vänster.
Jussi Larnö gör parodier av ledarna för Folkpartiet (”RottingJanne”) och Kristdemokraterna.
I synnerhet den sistnämnda är
effektiv. Allt vad Larnö gör är att

Nationalteatern ﬁrar 40 år.
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OCH SÅ BLIR DET.

läsa innantill i Göran Hägglunds
famösa debattartikel om ”verklighetens folk”. Och låta det rycka
lite i högerarmen, som till en ökänd
hälsning.
Naturligtvis bjuds det också
på musik. Nationalteaterns rockorkester, som egentligen avspjälkades först på 1980-talet, är tät
och svängig. Klassiker som ”Hanna
från Arlöv” och ”Speedy Gonzales”
framförs i snälla, allsångsvänliga
versioner. Det blir lite Lasse Dahlquist över det hela, fast med vild
strejk i stället för engelska ﬂottan.
TOTTA NÄSLUND, Nationalteaterns
bortgångne sångare, ägnas en
särskild hyllning till live-ackom-

panjemang. Potpurriet av sånger
från Majakovskij-albumet, Tältprojektet och bluesutﬂykterna till
amerikanska Södern påminner om
vilken enorm spännvidd denna
fantastiska röst var mäktig.
Annat är inte lika kul. Några
sketcher är riktigt usla. God smak
har aldrig varit Nationalteaterns
starka gren. Eller rättare sagt: när
man var som bäst excellerade man
i dålig smak. Som i anarkistiska
sånger som ”Ylle”. Eller den galet
trallvänliga antikärnkraftsvisan,
”Det löser sig, sa han som sket i
vasken”.
MIKAEL LÖFGREN
musik@dn.se

två gånger, fram mot ett kraftfullt
slut.
På den punkten överträffades hon
dock av Ida Gotkovsky, som med
”Brillante symphonie” skrivit det
häftigaste blåsorkesterstycket sedan
Florent Schmitts ”Dionysiaques”: en
veritabel orgie i rytmer som drivs
fram till en extatisk avslutning. Med
denna virtuosa uppvisning av såväl
tonsättare som musiker blåste alla
kvardröjande idéer om ett speciﬁkt
kvinnligt tonspråk ut genom springorna i Berwaldhallens bergrum.

mellan olika nationaliteter, religioner och konstarter är också det som gör festivalen intressant. Startfältet spänner
från svenska ståuppveteraner och
konstskoletramsig performancepop med Sir Eric Beyond till kenyanska sitcomstjärnor som Peter
Sangale och Dustin Chaﬁn från
Texas – eller som han själv säger:
”from a town called Racism”.
Andra ståuppkomiker serverar
gärna en storstadsvariant av buskishumor, men ämnena behöver
faktiskt inte nå högre än höfterna
för att äga politisk sprängkraft. Som
när brittisk-pakistanska stjärnkomikern Shazia Mirza lakoniskt
skämtar om sin oskuld och desarmerar självmordsbombarens dröm
om 72 oskulder: ”Det är många håriga kvinnor.”
Vår svensk-persiska motsvarighet Zinat Pirzadeh (som under
lördagskvällen korades till årets
kvinnliga komiker) ber ljudteknikern ta bort brytningen. ”I våra
länder får man inte ha sex före
bröllopet, i ert har ni inte sex efter”, fortsätter hon och går loss på
förortsfördomarna. Från imamen
som läser ”Se & hor” till mamma
som tänker rösta på Sverigedemokraterna för att få dem att kasta ut
alla somalier.
Fredagskvällen handlar mycket
om riksdagsvalet och även David
Batra tar tillfället i akt att avväpna
Jimmie Åkessons Astrid Lindgrenvurmande parti under humorlandskampen mot Norge. Hur den slutade? 2–1 till hemmalaget, förstås.

THOMAS ANDERBERG
musik@dn.se

JOHANNA PAULSSON
teater@dn.se

Kabarevyn spelas till och med 6/11.

Inga helskägg.

Musikalisk kvalitet
+ kvinnor = sant.
MUSIK
Blåsarsymfonikerna
Dirigent: Christian Lindberg. Solist:
Dorota Siuda. Verk: Bacewicz m ﬂ.
Scen: Berwaldhallen, Stockholm.

om kvalitet i
paneldebatten som föregick rivstarten för Blåsarsymfonikernas
säsongssatsning på kvinnliga tonsättare, ”Skippa helskägg”. Bland
annat hävdades det att kvalitetsbegreppet utgjort det kanske största hindret för kvinnliga tonsättares
möjligheter att etablera sig i musiklivet och i musikhistorien.
Otvivelaktigt har kvalitetsbegreppet använts för att befästa
manliga bastioner. Men utifrån den
förståelse av kvalitet som är nödvändig för kritiker – som ju måste
motivera att somliga framföranden
och stycken är bättre än andra, såväl inom tonsättarskap som emellan dem – kan man förstås hävda
att hindret mest bestått i en slarvig
användning eller ett åsidosättande
av kvalitetsbegreppet. I stället för
genomtänkta och kritiskt använda kvalitetskriterier har kotterier
slutit sina dörrar för de uppenbara
kvaliteterna hos många kvinnliga
DET TALADES MYCKET
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Dorota Siuda tillsammans med Blåsarsymfonikerna, dirigerade av Christian Lindberg.

kompositörer. Så uppfattat är kvalitetsbegreppet något som kan användas som medel vid de omvärderingar som nu förespråkas. Med
övertygande exempel.
Grazyna
Bacewicz klarade sig nu bra ändå,
inte minst i kraft av att vara virtuos på såväl violin som piano och
dessutom kunna dirigera. Hennes
tredje violinkonsert, som var det
längsta numret på lördagens konsert, ingick på en ﬁn inspelning
som släpptes förra året (årets bästa
skiva, enligt min mening). Riktigt
DEN POLSKA TONSÄTTAREN

K-R-I-G blinkar i takt
när Kristoffer Appelquist kliver in
med världen som en uppblåsbar
jordglob under armen. Hans tid som
fältartist hos de svenska trupperna
i Afghanistan har resulterat i föreställningen ”Krig” som vänder ut och
in på det här med ”fredsbevarande
insatser” och funderar över varför
politikerna kallar krig för fred på
George Orwellskt ”1984”-manér.
Men Appelquists lika underhållande som undervisande show
handlar inte bara om att (pedagogiskt) förklara krig, utan ringar
också in det här med ståuppkomik.
Känns det allvarligt har vi sett teater,
men om vi skrattat ståuppkomik.
Och om vi tänker: ”Fan, det här blodet går ju inte bort i tvätten”, då är
det konst. En högst förenklande och
hårdragen indelning, men ändå.
För någonstans där i skottlinjen
beﬁnner sig hela Stockholm Comedy festival och när Sveriges största
internationella komedifestival äger
rum för andra året i rad är det högt
i tak. Humorgenren har förändrats
sedan 80-talet och handlar inte så
mycket om att testa gränser som
om att helt sakna dem. Eller som
festivalgeneralen Özz Nûjen uttrycker det: ”Jag har inga gränser.
Jag är kurd så jag har inget land”.
BOKSTÄVERNA

samma kraft i utspelet som Joanna
Kurkowicz hade inte Dorota Siuda,
men samma glöd och lidelse. De
farhågor man kunde känna inför
omarbetningen till blåsorkester
kom på skam: arrangören Anders
Högstedt har sinne för hur också
subtila stråkstämningar kan överföras till blåsinstrument.
Också efter paus fylldes Berwaldhallen med storskaliga klanger. Med avstamp i ackord från Gustav Holsts ”Planeterna” slungar sig
Molly Kien ut i en egen omloppsbana i ”134340 Pluto”. Efter att atmosfären tätnat sväller dynamiken
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