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Fler kommentarer 

Få i publiken senaste scentrenden
INTIM STÄMNING Samtidigt som höga publiksiffror hyllas genomförs just nu föreställningar
med enbart några få inbjudna. På Privatteatern består publiken av en person. SvD:s Lina
Kalmteg går på konstinstallationen Middagsbjudning och funderar över fenomenet. 

4 juni 2011 kl 02:00

Redan på tunnelbanan dit ångrar jag mig. Jag är inte alls sugen på att vara
privattrevlig på en middag. Vill hellre gå på en ”vanlig” föreställning och
sitta tyst och anonym i mörkret.

Tveksamt går jag ner för den branta trappan till Högkvarteret vid Nytorget.
I rummet längst in med vinröda draperier är två bord dukade med vita
dukar, vid varje plats ligger ett blad med texten ”Middagsbjudning” och
namnen på alla gäster.

Moderatorn Vilda Kvist hälsar oss välkomna och berättar att det ligger
mikrofoner utplacerade om man vill säga ”något fantastiskt eller
problematiskt”. När vi sedan uppmanas att en efter en berätta vilken
kvinna som vi skulle vilja ta med till bordet lättar den först lite spända
spänningen. Susan Sontag, Lill Lindfors, Hannah Arendt, Elfriede Jelinek,
Louise Bourgeois och någons mormor är nu med oss.

Middagsbjudning är inspirerad av den amerikanska, feministiska
konstnären Judy Chicagos The dinner party från 1970-talet, ett verk med
en symbolisk middagsbjudning vid ett trekantigt bord för 39 personer.
Gästerna var betydelsefulla kvinnor ur historien, som Sapfo, Hildegard av
Bingen och Virginia Woolf. Judy Chicago ville uppmärksamma kvinnor som
hade ätits upp av historien, som en kommentar till da Vincis manliga
middagsbjudning Nattvarden.

Flera vid mitt bord har sett Judy Chicagos permanenta installation på
Brooklyn museum. En tjej tycker att det kändes konstigt att slussas in en
och en för att se bordet.

Jag fastnar för det där med en och en. I en kulturvärld där höga
besökssiffror ofta upplevs som det viktiga (bland annat en av grunderna för
kulturbonus i Stockholm) är Middagsbjudning med runt 30 gäster något
annat. Arrangörerna och konstnärerna Louise Blad och Filippa Hanzon
tänkte att det måste vara ekonomiskt genomförbart och möjligt att få till en
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intim stämning.

Intim stämning verkar fler ute efter just nu. När konstnärsduon Lundahl &
Seitls i maj framförde sina performanceverk Observatory på Moderna
Dansteatern och The infinite conversation på Magasin 3 bestod deras
publik av bara 5–10 personer. Det är å andra sidan en enorm mängd om
man jämför med Privatteaterns föreställning ID, som visades på Teater
Tribunalen i Stockholm förra veckan och på Aktör och vänner i Göteborg
nu i dagarna. Där består publiken av en person. Att smyga ut i pausen kan
man glömma.

”ID är en extrem yttring av en trend man anat under några år – att spela
för få personer, bortom det teatrala rummet. Göra passager, baksidor och
det offentliga rummet till platser för unika möten”, skrev SvD:s Lars Ring
om ID, en föreställning där han fick se sitt liv uppspelat.

Privatteatern startade redan 2009. De konstnärliga ledarna Ylva Olaison
och Jonathan Silén inspirerades av en förställning som spelades i ett
hotellrum för en person åt gången.

–Jag såg mig själv utifrån. Är jag mig själv eller spelar jag besökare? Vi
blev nyfikna på att utforska det gränslandet, berättar Ylva Olaison.

Performancekonstnärer har ägnat sig åt smågrupper länge. Tyske Felix
Ruckerts interaktiva Secret service på Dansens hus 2005 har till exempel
kallats ”världens mest privata” och balanserade på gränsen mellan
dansperformance och SM-klubb. Och 2008 var det premiär för Botkyrka
communityteaters Dans i lägenhet.

Ändå kan man tänka sig att exklusiva tillställningar ligger rätt i tiden just
nu. I bok- och musikbranschen har man de senare åren satsat på signerade
specialutgåvor i begränsat antal. När allt är tillgängligt för alla blir det
unika viktigare. Och i en tid när vi visserligen är hypersociala på nätet vill
vi kanske tillbaka till mötet med verkliga människor.

Privatteatern är en reaktion på att allt ska nå ut till alla hela tiden. De
vänder sig i stället till den enskilda publikpersonen.

–På så vis blir det ganska lyxigt, säger Ylva Olaison.

Trots lyxen är det inget extravagant att se Privatteatern, biljetten kostar 100
kronor. Ylva Olaison tycker att det skulle bli exklusivt på fel sätt om det
kostade 1000 kronor. Men är det framtiden? Kan de som satsar på dyr
heminredning och teppanyakihäll snart köpa sig en föreställning för 50000
kronor?

I toalettkön i pausen på Middagsbjudning pustar arrangören Louise Blad
ut, ”det kunde ju ha blivit hemsk stämning”. Det blev det inte. Samtalet tar
än mer fart efter pausen, i synnerhet när Maja Lundgren, en av de särskilt
inbjudna konstutövarna, får i uppdrag att prata om karriär och påpekar att
hon med sin omdebatterade roman Myggor och tigrar snarast gjort en
”kulturkamikaze”.



2012-03-08 11.25Få i publiken senaste scentrenden | Kultur | SvD

Sida 3 av 3http://www.svd.se/kultur/fa-i-publiken-senaste-scentrenden_6218441.svd

LINA KALMTEG
08-13 56 41 lina.kalmteg@svd.se

Det blir till ett intimt, intellektuellt samtal mellan personer som man skulle
kunna tro kände varandra sedan innan. Själv håller jag mest tyst men går
upp för den branta trappan tre timmar senare med en känsla av att ha varit
på den näringsrikaste middagen på länge – nöjd med att inte ha suttit i en
anonym publik med hundratals andra.
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