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Det är i november 2009. På Malmö Opera
spelas Igor Stravinskijs Rucklarens väg,
om den unge Tom Rakewells uppgång och
fall. Det är en berättelse om en man som
får ett större arv och hamnar i klorna på
Nick Shadow. Rakewell lämnar sin tro-
lovade för ett utsvävande liv i Londons
nöjeskvarter och går slutligen under på
ett beryktat mentalsjukhus.

En kortvuxen person är med i den här
uppsättningen. Konstnären Helena Pers-
son, som själv är kortvuxen, sitter i sa-
longen och reagerar över hur ”dvärgen”
framställs.

Besöket på operan resulterar så små-
ningom i en aktion utanför Malmö Opera.

HELENA PERSSON går till operan i god tid
före föreställningen, iklädd en strut på
huvudet och delar ut flygblad med rubri-
ken ”Är jag en dvärg som roar dig?” till
besökarna. Kanske tror människorna att
de får ett programblad i handen, men på
papperna står det:

”Om du tycker att dvärgens lyte och
fysionomi kittlar och roar dig, kanske
min kropp och abnormitet kan stå till
tjänst. Jag kan både hoppa jämfota och
härma kända politiker. Min längd kan
bekräfta din normalitet och min onor-
malitet, stärka din makt och mitt utan-
förskap. Jag kan lägga mina krav på att
betraktas som normal åt sidan för en li-
ten peng och ditt höga nöjes skull.”

Konstnärskollegan Stine Berger foto-
graferar aktionen.

Några veckor senare träffas Konst-
kompis i Madelene Oldemans ateljé på

Cirkulationscentralen för att prata om
Helena Perssons aktion. 

DEN HÄR KVÄLLEN är det konstnärs-
drivna galleriet Cirkulationscentralen på
Nobelvägen inbäddat i snö. Sex av tio
”konstkompisar” har kurat ihop sig kring
bordet med kaffe, te, frukt och choklad-
kaka. Två av deltagarna från Köpenhamn
har varit tvungna att ställa in sitt besök
till Malmö på grund av snökaos på Öre-
sundsbron.

– Så här ser han ut, säger Helena Pers-
son och visar bilden på den kortvuxne
mannen i operan. Han finns inte i origi-

nalhandlingen, han är ditskriven. Han
sjunger inte. Han är där för att han är kort.
Han är där för att han är abnorm.

– Det var så starkt när du berättade hur
det var när du var på Malmö Opera och
såg föreställningen första gången, säger
Madelene Oldeman.

GRUPPEN HAR FUNGERAT som ett stöd för
Helena Persson i processen från tanke
till handling, som ledde fram till den där
aktionen utanför Malmö Opera i novem-
ber.

– Jag vet att jag själv är kortväxt, och
det gör att jag blir så trött på det här

För ett par veckor sedan kunde du läsa om den kvinnliga serieskapargruppen
Dotterbolaget, ett kollektiv där medlemmarna peppar varandra. Den här veckan
berättar vi om Konstkompis, en grupp med tio kvinnliga konstnärer från Malmö
och Köpenhamn, som träffas regelbundet för att samtala om sina projekt.
Häng med när Helena Persson får feedback på sitt senaste konstprojekt!
PETRA OLSSON • petra.olsson@malmofria.nu

Konstkompisar i vått och torrt

Potatopotato bjuder på Lite bil-
ligare – lite sämre Ibsen på Tröls.
Scenkonstnätverket tycker det
är bättre att tolka och göra något
konkret av sina konstupplevelser,
i stället för att bara diskutera
över en kopp kaffe. Visionen är
att göra teater för alla.
PETRA OLSSON • petra.olsson@malmofria.nu

Deras namn är inte konstigare än det lå-
ter. Potatopotato vill att scenkonst ska
vara lika billigt som vilken basvara som
helst, typ potatis.

– Vi vill att teater ska vara till för alla,
inte bara något som man unnar sig nå-
gon gång ibland, säger dramapedagogen
och regissören Linda Forsell.

Förutom att göra egna uppsättningar,

har det ettåriga nätverket arrangerat
teaterfestivaler, fester och scenkonstar-
rangemang.

ETT STÅENDE INSLAG i Potatopotatos verk-
samhet är deras kvalitetsexperiment som
de kallar för Lite billigare – lite sämre. Det
innebär att de tolkar, kopierar, gör om
och gör rätt. Potatopotato har tolkat allt
ifrån konstverk på Konsthallen och teater-
föreställningar på Inkonst, till Melodifes-
tivalen. På onsdag har turen kommit till
Teatr Weimar, ”Sveriges mest uppmärk-
sammade teatrar”, och teaterns bearbet-
ning av Henrik Ibsens Gengångare.

– Teatr Weimar är väldigt hajpade, vilket
de verkligen förtjänar. Föreställningen
var fantastisk. Den här gången experimen-
terar vi med experimentell teater. Det
kändes som om Teatr Weimar hade gjort

MED KOLLEKTIVET
I RYGGEN
Konstkompis

med längd. När jag var där och såg första
akten så tänkte jag ”det här är kanske
ändå okej, det kanske är lite kul ändå”.
Men så gick jag ut i pausen och stod där
med mitt glas vin i handen, och det kän-
des inte alls okej. Jag kände mig som ett
freak. Alla hade sett dvärgen där inne.
Jag ser på mig själv som normal, men
plötsligt var jag inte det, säger Helena
Persson.

– Jag behöver kunna verka i samhället
precis som alla andra. Blir jag något ob-
skyrt kan jag inte fungera som förälder,
på jobbet eller när jag handlar på Ica.

Hon berättar om hur hon började un-
dersöka vilken funktion den kortvuxne
personen fyllde i operan – skulle han
symbolisera något dekadent som tillför-
de uppsättningen något?

– Mitt svar är nej. Han är bara där som
en krydda, som en förlösare av skratt.

NU SKA HELENA PERSSON få feedback på
sin aktion från kollegorna.

– Att du gjorde aktionen innan istället
för efter föreställningen var nog bra, sä-
ger någon. Undrar hur det påverkade skrat-
tet?

– Vi skulle ha gjort så att någon av oss
gick och såg föreställningen, säger Ma-
delene Oldeman.

– Men så är det ofta med konst, man
släpper iväg något och vet inte alltid vad
alla tänker, säger Stine Berger som var
med och fotograferade.

– Jag tyckte det var intressant att se
hur du invaderade platsen, hur du sprang
fram och tillbaka med dina foldrar, fort-
sätter hon.

ALLA VERKAR sympatisera med att He-
lena Persson bara gjorde aktionen vid
ett tillfälle. Hon hade kunnat göra det
mycket större.

Grönt ljus för Signal
Framtiden har länge varit oviss för Sig-
nal center för samtidskonst eftersom
det varit oklart hur verksamheten ska
finansieras. Men i dagarna meddelade
Stiftelsen framtidens kultur att de tän-
ker stödja Signal innan stiftelsen läggs
ned 2011, skriver Carl Lindh, Emma
Reichert, Fredrik Strid och Elena Tzotzi
från Signal i ett pressmeddelande.

Beskedet från Stiftelsen framtidens
kultur betyder att Signal kan undvika
en nedläggning och i stället satsa på de
närmsta säsongerna. Signal planerar
bland annat att utveckla utbyten för
konstnärer och curatorer.

Under 2009 ställde Signal bland annat
ut projektet Parallell historia – Skånes
konstarenor 1968–2008, ett projekt
som bestod av en bok och en utställning
om det fria konstlivets arenor i Skåne.
PETRA OLSSON •
petra.olsson@malmofria.nu

”Teater ska vara som potatis – en basvara”
en Lite billigare – lite sämre version av
Ibsens Gengångare, säger Linda Forsell.

Och på onsdag blir Ibsen alltså ännu
lite billigare och sämre, i Potatopotatos
regi på Tröls.

– Vi repeterar bara tre gånger för att ta
till vara våra första impulser och inte sor-
tera bort “dåliga” idéer, helt utan ekono-
miska resurser. Det blir ett kvalitetsexpe-
riment. Vad är god kvalitet inom konst?
För mig som är lite pretentiös är det här
väldigt befriande, säger Linda Forsell som
ska regissera de två skådespelarna.

Osvald, en av Ibsens karaktärer i pjä-
sen, har syfilis, och RFSU bjuder därför
på en överraskning i samband med före-
ställningen. Dessutom blir det ståuppko-
mik om Henrik Ibsen. b

Gengångare av Potato & Potato ges på Nya Tröls ons-
dagen 24 februari kl 20. Fri entré.

Linda Forsell, re-
gissör och drama-
pedagog.
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Bilder från Helena Perssons aktion utanför Malmö Opera. FOTO: GABRIEL FLORES JAIR

Han är bara
där som en
krydda, som
en förlösare
av skratt.

Helena Persson
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– Det är inte ditt ansvar att starta en
hel rörelse, säger Madelene Oldeman.

– Jag har gjort mitt statement även om
det bara var vid ett tillfälle, säger Helena
Persson.

– Vi var nog lite oroliga för att det
skulle kunna blåsas upp. Lite oroliga att
det skulle kunna bli på fel sätt, säger Ma-
delene Oldeman.

HELENA PERSSON FÖRKLARAR att hon
inte ville ha dit pressfotografer, så att
det skulle bli en stor sak som hon tappa-
de kontrollen över.

– Jag tycker du är modig, jag skulle
nog skrivit en insändare, säger Lisa Ryd-
berg.

– Handlar det inte om vad man kan?
säger Helena.

– Nej, nej, det här handlar inte bara om
vad man kan, det är ju ditt verk också,
protesterar Madelene Oldeman.

Ungefär så brukar det låta när Konst-
kompis träffas för att diskutera sina verk,
sina arbetsprocesser och vad de har på
gång. Gruppen som bildades 1997 består
av tio kvinnliga konstnärer från Malmö
och Köpenhamn som träffas regelbundet
för att ge stöd och inspiration åt varandra
att gå vidare med sitt konstnärskap. De
flesta medlemmarna har studerat på
Konsthögskolan i Malmö, och ser samta-
len som en fortsättning på ateljébesö-
ken från studietiden. Men mötena är
också ett sätt att bryta den isolering och
känsla av ensamhet man kan uppleva
som konstnär, förklarar de.

VARJE MÖTE har en struktur som är be-
stämd på förhand. Efter samtalet om He-
lena Perssons aktion ska Lisa Rydberg
visa sitt färdiga projekt: en bok med illu-
strationer och text på blankvers. Boken,
som skapats i samarbete med Jesper

Lundqvist, heter Landgörst och handlar
om en man med samma namn. Land-
görst har tagit fyra år att göra och har
äntligen kommit från tryckeriet. Därför
är det inte så konstigt att stämningen är
lätt andaktsfull när Lisa Rydberg delar ut
böckerna.

– Men jag kommer nog inte använda
matt papper nästa gång. De svarta parti-
erna får inte rätt svärta, säger Lisa.

Madelene Oldeman säger att hon tycker
det varit roligt att följa Lisas process med
boken.

– Du har kommit hit och undrat ”Ska
jag vara konstnär, eller illustratör?” och
”Ska jag verkligen ställa ut på galleri?”.
Det är roligt att följa de tankarna från
början.

INNAN DAGENS MÖTE avrundas berättar
Stine Berger om förberedelserna inför
årets upplaga av konstmässan Super-

ENKÄT

Vilket verk eller vilken uppsättning skulle du
vilja se i en lite sämre och lite billigare version?

Konstkompis
• Medlemsantal: Tio.

• Medlemmar: Stine Berger, Gunilla
Falck, Ylva Friberg, Bettina Furstenberg,
Liselott J Hillgren, Elin Kromann, Made-
lene Oldeman, Helena Persson, Lisa
Rydberg, Anna Wessman.

• Mål: Att stärka varandra ännu mer.

• Män: Medlemmarna tycker olika i den
frågan. ”Jag vill inte ha några killar här,
av politiska skäl”, säger Anna Wessman.
”Det skulle kunna vara trevligt med nå-
gon kille som har trevlig energi”, menar
Madelene Oldeman, men tillägger ”När
killar ställer ut tillsammans eller före-
kommer i nätverk är det ingen som
ställer frågor om varför det inte är någ-
ra kvinnor med”.

• Om att medlemmarna kommer från
både Malmö och Köpenhamn: ”Man får
tips av varandra på sådant som man
inte känner till.”

• Om namnet Konstkompis: ”Först
tyckte vi att det lät lite löjligt. Man tänk-
te på låten Kompisar från förr som gick
på radion när vi startade, och skojade
och sa ‘Hej då Konstkompis’ till varand-
ra. Vi funderade på att byta till något på
engelska, men när vi blev inbjudna till
evenemang som Konstkompis insåg vi
att det blivit ett begrepp,” säger Anna
Wessman.

market i Stockholm där Cirkulations-
centralen ställer ut.

Till slut ställer sig gruppen framför
Madelene Oldemans ”buskman” under
arbete, en figur som består av små ek-
blad i bläck. Det finns både en liten skiss
och en nyss påbörjad större skiss. Reak-
tionerna kommer snabbt.

– Bladen är lite för kompakta i den
större skissen, säger Ylva Friberg.

– Ja, kanterna på bladen är lite för hårda,
det blir för tydligt, säger Stine Berger.

– Varför är det inte en kvinna? frågar
Anna Wessman.

– Jo, det kan vara en kvinna också, sä-
ger Madelene Oldeman.

POÄNGEN MED Konstkompis är att konst-
närerna just ska våga visa sina verk på ett
tidigt stadium, och det vågar de flesta.

– Man måste känna sig väldigt trygg för
att göra det, säger Helena Persson. b

Lars Eidevall, konstnär-
lig ledare Dansstatio-
nen.

– Running Sushi som
snart går upp som gäst-
spel hos oss hade varit
kul att se. Det är en öster-
rikisk uppsättning hundra
år efter psykoanalysen,
lite som Scener ur ett äk-
tenskap fast i dans och en
nutida version. Betraktaren väljer mellan tolv olika
sushirätter på en bricka och dramerna spelas upp i
den ordning man väljer. Föreställningen har mycket
nutidsdrama över sig, med stressade nutidsmänni-
skor som inte klarar av sina relationer. Det vore
kul att se om det gick att fånga i en kortis.

Jacob Fabricius, chef
för Malmö Konsthall.

– Jeff Koons flera meter
höga Flower Dog. Hans
hund av blommor är rätt
imponerande och skulle
kunna bli snygg som kopia.
Det är inte intressant att
göra en kopia av en Picasso,
Velázquez eller Goya
eftersom man kan hitta
reproduktioner överallt. En annan idé är att man
gör vår konstutställning med Hans-Peter Feldmann
i sämre version. Feldmann gör kopior på saker i
verkligheten, och det skulle vara intressant att se en
sämre kopia av en kopia. Det blir ett extra lager.

PETRA OLSSON • petra.olsson@malmofria.nu

Fru Alving i väntan på Osvald. Potatopotato låter två skådespelare dela på totalt fem
roller, precis som i Teatr Weimars uppsättning. Jimmy Offesson spelar rollerna som fru
Alving och Regine i pjäsen, Angelica Negin Rad har de tre övriga rollerna.
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Några av medlemmarna av Konstkompis från vänster: Stine Berger, Lisa Rydberg, Madelene Oldeman, Ylva Friberg. Förutom att samtala om konst händer
det också att gruppen ställer ut tillsammans eller hjälper varandra att hänga utställningar. ”Vi kan hålla på i timmar och hänga en utställning. En gallerist vi
träffade en gång tyckte att vårt samarbete var unikt.” FOTO: GABRIEL FLORES JAIR

LÄS MER PÅ WEBBEN
Hos Dotterbolaget härskar peptalk
www.malmofria.nu/artikel/82390

>>

Poängen är
att konst-
närerna ska
våga visa
sina verk
på ett tidigt
stadium.




