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Middagssamtal.

Idtida
kvinnors
sdllskap
O"En kvinna utan en man Ir son en
fisk utan cylel", sa,vi i Grupp 8 pi
lg7O-talet. Minnet dyker upp som ett
utropstecken under "Middagsbjud-
ningen" pi Moderna Dansteater,n,
MDT.

Denna helt igenom kvinnliga konst-
installation, diir publiken dter ihop
och medverkar genom att prata med
varandra ir en replik till korrstniiien
Judy Chicagos "The dinner party", ett
av 7o-talsfeminismens ikonografiska
verk. Tre bord placerade i den kvinn-
liga triangelformen, med 13 platser
vid varje, som i {a Vincis "Natwar-
den", stir hir dukade ftir39 historiskt
betydelsefulla kvinnliga giister, alla
undanskymda i historien.

Pfl Moderna Dansteatern, i arran-
gemang av konstne[sgruppen Andrea
Berglund, Filippa Hanzon, Louise
Bladh ochMariaJennefelt, fir de in-
bjudna sjdlva ta med varsin fiktiv giist.
Vi iir 39 kvinnor ur Stockholms 'kul-
tursfiir", men runt bordet sitter ocksi
den amerikanska slaven Margaret
Garner, Moses gl6rnda syster Miriam,
Anna Lindh, l6oo-talsdramatikern
Aphra Behlr, l8oO-talsskulptdren

i'*iice Norilitl; DrottningKrisdna, filo- '

sofen Ayn Rand, min egen giist Moa .

Martinson, samt siviil,Suzarine Ostea
som Madonna och Valerie Solanas. Vi
har trevligt.

Temat fiir kvIlten. i Virginia Woolfs
efterfdljd, iir "Rummet" - gttnser och
fdrutsettningar firr kvinnligt ska-
pande. Samtalet flyter litt. Efter Mara
Lees hisnande tal om rum reserye-
rade fdr vita mdn, arkitekten Katarina
Bonneviers ffsiska rumsbetraktelse,
konstniiren Therese Kristianssons
vision av det offentliga rummet och
Vanja Hermeles inblick i stallflickor=
nas sf'5r fortsiitter vi sjf,lva, och det 6r
miirkviirdigt hur mlngarurn man hin-
ner blicka in i. Mellan huvudriitt och
dessert fir jag glimtar ur polskt konst-
Iiv och av svensk glasblf,sning, m6ter
bortgldmda kvinnliga ikoner inom
grafisk form, lockas via skulpturtek-
nikinda in i hjirnans vindlingar...

Ilet tivervitdigande intrycket blir ett
slott med tusen rum, diir i vart qch en
en febril och fantastisk verksamhet
pigir. Styrkan i prc{ektet ir klinslan
av kontinuitet. Med gesterna vi har
med oss blir det f<irflutna och det
virldsomsplnnande nirvarande.
Hela projektet befinner sig ocksi i
SCUM-manif€stets historiska nirhet.
Det klnns befogat. Tfiingd av kris
och religiiis fundamentalism, blickar
feminismen bakit och hiimtar fr am
kolonner av f6regingare som banat
vig under innu tuffare villkor.

I den k<insseparatism sogt rider
uppstir samtidigt en gestaltning av...

det kvinnliga? MDT blir en tillfillig, ut-
opisk plats, diir alla bejakar varandra,
insvepta i ett sorl av lyssnande.
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