
2017-05-01 16)06Holm borde skämmas - DN.SE

Sida 1 av 2http://www.dn.se/kultur-noje/holm-borde-skammas/?print=true

En utskrift från Dagens Nyheter, 2017-05-01 16:06
Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/kultur-noje/holm-borde-skammas/

Kultur & Nöje

Holm borde skämmas

Publicerad 2006-04-06

Ulf Friberg om Dramatens könsroller..

Staffan Valdemar Holm duckar och försvarar sig. Han gör sig själv till offer för orättfärdig
kritik. Han borde skämmas i stället. Han har makt. Han är chef för en stor svensk
institution. Chef för Sveriges kanske mest tongivande teater. Han har makt över fantasin,
och ändå gömmer han sig bakom politikernas misslyckande. Han påstår att Dramaten inte
kan gestalta ett mångkulturellt samhälle som inte finns i verkligheten. Men det är väl just det
vi har kulturen till, bland annat, att gestalta utopier; "vända saker upp och ner", som han
själv skriver.

Vi är mitt i det "mångkulturella" året och Staffan Valdemar Holm väljer att sätta upp
"Macbeth" med bara vita svenska män och en kvinna. Han har dessutom av "konstnärliga"
skäl låtit tre av kvinnorollerna gestaltas av en man! Det är svårt att förstå hur han tänker,
vad de "konstnärliga" skälen kan vara för att motivera provokationen.

Möjligtvis skulle det kunna vara så att Staffan Valdemar Holm är bakslug. Han visar med sin
uppsättning hur det ser ut i samhället: tjugo män, en kvinna och ingen 
utomeuropeisk; en ganska träffande illustration. Nej, Staffan Valdemar Holm är förmodligen
inte ute efter det, men skulle det vara så, är de dörrarna insparkade så många gånger att de
har lossat från sina fästen för länge sedan.

Några svårigheter att sträva efter jämlikhet mellan kön och etnicitet finns egentligen inte -
om man vill. Det är en av de stora frågorna i samhället, varför inte på Dramaten? Det
handlar ju inte om att varje pjäs ska hantera integrationsproblem eller att alla uppsättningar
ska gestalta jämställdhet. Det handlar om att i varje beslut vara medveten om från vilken
punkt, ur vilket perspektiv vi iscensätter vår verksamhet. Det går, jag är övertygad; det är
möjligt. Vi kan inte som män längre vänta på att de yngre kvinnorna ska ta makten, vi själva
måste också förändras. Det kommer ju nya män hela tiden. Vi måste förstå att vi är delaktiga
i segregationen, en del av ojämlikheten i samhället. Det är som när man ska bekämpa
fördomar; man bör börja hos sig själv.

Vi män måste ju också någon gång ta aktiv del i utvecklingen. Att förändra sig gör ont. Men
det går, det är klart att det går. Men det handlar inte enbart om män som tänker i gamla
patriarkala strukturer. Även kvinnor kan vara "män" i detta avseende. Jag medverkar själv
just nu i en föreställning på Elverket på Dramaten iscensatt av en kvinna. Talrollerna är alla
besatta av män. Berättare, Newton, Gud, betjänt och präst spelas alla av män. Kvinnorna
spelar: rå, hora, döden, docka eller medverkar i kören. En klar och tydlig bild av hur det ser
ut! Ingen har någon gång under repetitionsperioden ställt frågan: "Varför är Gud man?" Inte
jag heller Varför är det inte en kvinna som berättar? En kvinnlig berusad präst. Vilken chans
att undersöka kvinnan i prästrollen. Kommer hon i en position att hon kan återuppfinna
Gud?
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Det är precis här det ska börja! I varje givet ögonblick, i varje uppsättning välja och vrida
perspektiv. Fråga sig om dessa två bröder i den eller den pjäsen behöver gestaltas av
skådespelare med samma hudfärg eller kön, eller vara uppväxta i samma kultur. Det låter
enkelt, men "glöms bort" alltför ofta, för att det hotar det rådande. Vi måste skapa strategier
för hur vi skall gå till väga för att synliggöra och förändra gamla automatiserade roller. Vi
kan väl sluta vänta nu. Vi kan väl börja börja i stället. Då kommer teatern att bli en
intressant mötesplats igen, en mötesplats för alla, oberoende av kön, sexualitet, ursprung,
klass eller ålder.
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