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UDDEVALLA

Vad såg Linné när han besökte 
Gustafsberg
Samling kl 18.30 P-plats vid infar-
ten till Gustafsberg. En 2–3 km lång 
promenad längs 
Bodeleån.  Linné 
besökte området 
1746 och vi kollar 
om vi hittar några 
av de växter han 
noterade då. Udde-
valla Botaniska 
Förening i samar-
bete med Västkust-
stiftelsen, ledare Bo Eriksson
Kompositionskonsert
Ljungskile folkhögskola kl 19 Kon-
sert med kompositioner av Richard 
Johansson, kompositionsstuderande 
på musiklinjen
Skredsviks kör
Bokenäs kl 14. Underhållning med 
Skredsviks kör. 
Elevkonsert
Kulturskolans aula kl 19.  Elevkon-
sert. 
Elliott Murphy och Olivier Durand
Elliott Murphy är en parisbaserad 
musiklegend från New York. Han 
gästar Kulturhuset Bastionen med 
den franske gitarrvirtuosen Olivier 
Durand. En kväll med rock, ballader 
och mycket gitarr. En av årets 
största musikhändelser.
Kulturhuset Bastionen  kl 19.30
 
 
 UTSTÄLLNINGAR
Medeltida gränsland
Bohusläns museum
Platser och skatter
Bohusläns museum. 
Jane of Sweden textilier och 
måleri
Växthuscaféet, Ulvesund, Ljungskile 
Kl.  11–18 
Akryl och akvarell
Norgårdens bibliotek. Akryl- och 
akvarellmålningar av Lina Antons-
son.
Tenn
Ryttaren. Johanna Kirpensteijn 
visar sina verk.
C.G. Bernhardson folklivsmålare
Galleri Ranrike, Tanums Kommun-
hus kl. 8–16.30
Mario Rojas på Lysekils Konsthall
Mario Rojas visar utställningen For-
made toner & tekonst på Lysekils 
Konsthall. 
Påskutställning med Orustkonst-
närer
Konsthallen Kajutan i Kulturhuset i 
Henån kl. 12–19, Fr 10-16, Lö 10-14
Lars Andersson Schaar
Not Quite, Fengersfors. Utställning-
en Ocean – I told you I’m never go-
ing back. Kl 12–18, lör-sön kl 12-17. 
Acryl och olja
Färgelanda kommunhus, kl 9-19   
Noomi Hansson, Solveig Westlund 
och Ewa Karlsson. 

 GUIDEN 
t o r s d a g
Guiden finns också på 
www.bohuslaningen.se. 
Använd Guiden på nätet för att själv 
registrera ditt evenemang.

En röst mjuk som sammet ljuder från en högtala-
re intill en bild på den man som hörs läsa. Det ut-
spelar sig på en bar i utkanten av Ramallah, den 
ino!ciella palestinska huvudstaden på Västban-
ken. Jag känner mig grymt okunnig när jag får 
veta att rösten tillhör den man som kommit att 
kallas palestinsk nationalskald, Mahmoud Dar-
wish, vars röst och bild jag sedan möter i olika 
sammanhang i staden. Denna ovanliga barunder-
hållning avlöses av en video som visar en för övri-
ga gäster känd komiker, som gör en trä"säker pa-
rodi på Muammar Gaddafis tal i början på det 
folkliga upproret.  Mitt under filmvisningen kom-
mer en yngling med ansiktet fyllt av förtvivlan in-
rusande och sluts i famnen på en man i persona-
len. Det är så jag får vetskap om mordet på Juliano 
Mer-Khamis, skådepelaren som skapade The 
Freedom Theatre i Jenin på Västbanken, som hans 
mor en gång lagt grunden till men som krossades 
av israelerna under den andra intifadan 2002. 

Dagen därpå inser jag betydelsen, både 
nationellt och internationellt, av denne Juliano, 
när jag närvarar vid en välbesökt ceremoni till 
hans minne.   

Mordet på honom utlöste en chockvåg genom 
inte bara den palestinska världen. Kontroversiell 
som han var, han kallade sig både jude och pales-
tinier, hade han vänner och 
ovänner i båda läger. Men hans 
vision hette fred och frihet och 
samexistens mellan de två hit-
tills oförsonliga parterna, vars 
rätt till land visat sig heta poli-
tisk och religiös makt. Det var 
framför allt till de många unga i 
flyktinglägret i Jenin som han 
satte sitt hopp. 

Efter att en förmiddag också 
ha guidats runt bland Ramallahs 
kulturarv av en karismatisk generaldirektör för 
avdelningen för antikviteter och kulturarv i Pa-
lestina, Hamdan Taha, hade jag på två dagar fått 
en kompakt upplevelse av de svårigheter som 
den palestinska kulturen kämpar med, något som 
också framgår av den till 21 augusti pågående ut-
ställningen ”Gaza – porten mot havet” på Medel-
havsmuseet i Stockholm, som Hamdan Taha ock-
så medverkat till. 

Med Hans Furuhagens bok Bibeln och arkeo-
logerna som reslektyr tyckte jag mig stå mitt i 
problematiken den beskriver, konflikten mellan 
den vetenskapliga och bibeltrogna arkeologin och 
rätten till sin historia.

Inte anade jag att det var en annan bok, gåva av 
Hamdan Taha, som skulle få den israeliska kon-
trollen att vid hemresan vilja granska innehållet i 
min resväska före incheckning, för att scanningen 
avslöjat böcker i den. Jag vet inte vad de förestäl-
ler sig att en bok kan dölja. Men stor nog var visst 
inte den unge vaktens kunskap för att inse att 
denna engelskspråkiga utgåva, Jericho – a living 
history, var en för den israeliska ockupationsmak-
ten kontroversiell bok. Hade han dykt längre ner i 
väskan hade han också stött på två böcker av 
Mahmoud Darwish och två barnböcker på 
arabiska, vilka tillsammans 
mycket väl torde ha avslöjat 
mina kontakter med män-
niskor på Västbanken. 
Men proceduren avsluta-
des raskt.  Jag undrar 
fortfarande vad det var 
de trodde sig kunna 
finna i min väska.

Poesi och mord  
på Västbanken 

Jag vet inte 
vad de före-
ställer sig att 
en bok kan 
dölja.

KULTURKRÖNIKA 

Orustkonstnärer
visas i skön helhet

Samlingsutställningar brukar 
vara en blandad kompott, så 
också utställningen Orustkonst-
närer som nu går in på sista vis-
ningsdagen i Kajutans konsthall 
i Henån. Alla utställarna har 
också deltagit i årets konstvand-
ring i södra Bohuslän. 

Trots att material och tekniker 
växlar blir det inte oroligt, tack 
vare att varje konstnär är repre-
senterad med flera verk, vilket 
ger lugn åt helheten och gör 
konstnärerna rätt-
visa.

Där igenkänns 
Jan Järleheds unika 
väggskåp i vilka 
han med sin res-
pekt och kärlek till 
naturens spår i trä-
materialet ofta låter 
dessa vara del i själ-
va utformningen. 
Barbro Roos inspi-
reras också av na-
turen, nu närheten 
till havet. Sina väv-
nader låter hon of-
tast ha oregelbund-
na kantformer, men här har hon 
lyckats bäst i en mörkt blåskim-
rande diptyk med ett samlat, 
koncentrerat ljus. I detta verk 
har hon låtit vävnadens fyr-
kantsform vara kvar obearbetad.

Lisa Davis har gjort ett konst-
verk av flera grafiska tryck med 

samma runda 
form men i olika 
färgställningar, 
vilka tillsam-
mans skapar hel-
heten. Jirina Jan-
zbach visar både 
måleri i bland-
tekniker och 
små figurer i 
lera. När man 
möter hennes 
arbeten under 
flera tidsinter-
valler märker 
man en framåt-
skridande ut-

veckling i bild- och formspråket.  
Men inför Kari Johannes 

skulpturer känner jag mig osä-
ker. De väcker tankar om asiatis-
ka gudabilder men ändå inte, 
starkare är mina associationer 

om enkla sagoväsen från den 
nordiska folktron. 
En keramiker och skulptör som 
här visar en säkerhet i sitt form-
språk är Ingalill Björnsdotter 
med sin skulptur Hålrum. Den 
har samma spänstiga sprödhet i 
formen som man finner i fynd av 
haj- eller rockaägg på somma-
rens stränder. 

Bra akvarellmålare är både Ing-
ela Berndtsson och Gun Ulriks-
son. Gun Ulriksson abstraherar 
sina motiv till lysande formspel i 
klara rena färger. Ingela Berndts-
son är tvärtom sitt motiv troget 
och fångar, i mer dämpade fär-
ger, skickligt ljuset, rörelsen och 
stämningen hon upplevt  i det 
hon sett. 

Nen Arnell

Djupt blå diptyk av Barbro Roos. Foto: Nen Arnell 

Konst
ORUSTKONSTNÄRER
Kajutan, Henån
Deltagare: Ingela Berndtsson, 
Kari Johanne, Ingalill Björnsdotter, 
Jirina Janzbach, Lisa Davis, Jarl 
Järlehed, Barbro Roos, Gun Ulriks-
son

Kajutans konsthall i Henån har en period visat verk av 
konstnärer som hör hemma på Orust. I dag är sista chan-
sen att se dem för den här gången. Bohusläningens konst-
skribent Nen Arnell gjorde ett besök i sista minuten.

Det blir inte oroligt, 
tack vare att varje 
konstnär är repre-
senterad med flera 
verk, vilket ger 
lugn åt helheten 
och gör konst-
närerna rättvisa.

Vy från Kajutan med Ingalill Björnsdotters skulptur Hålrum i förgrunden. På väg-
gen akvareller av Ingela Berndtsson. Foto: Nen Arnell 

Vänskapens villkor
och väsen utforskas  

”Tänk på att scenen är liten och 
nära. Om ni pratar med varandra 
hör skådespelarna det”, påmin-
ner Gests konstnärliga ledare 
Kristina Brändén-Whitaker inn-
an hon släpper fram sina brittis-
ka aktörer på Hagateatern.

Det är sant. Vi på första bänk-
raden sitter inte på första par-
kett, vi sitter inne i Maries slitna 
rum, ett par steg från den obäd-
dade sängen, alldeles bakom tv:n 
som hon stirrar på, hopkrupen i 
fåtöljen.

Hopkrupen som om hon för-
sökte skydda sig. Ögonen är räd-
da, vidgas till än större rädsla 
när det knackar på dörren.

Till sist öppnar hon. In kom-
mer Lorraine, nervig. Hon blir 
kvar.

Mellan dessa båda, spelade av 
Zahra Ahmadi respektive Sandy 
Walsh, utspelas sedan hela pjä-
sen. Den lilla, nära scenen visar 
sig vara en lyckträ" som korre-
sponderar med ramen för pjä-
sen. This Wide Night bygger på 
en tät relation mellan två kvin-
nor och en viss instängdhet. In-
stängt, därför att de bägge suttit 
i fängelse och nu, efter frigiv-
ningen, klamrar sig fast vid var-
andra, fastän de samtidigt försö-
ker göra motsatsen.

Rädda är de, det spelas fram i 
kroppar på helspänn, sökande 
och vaksamma blickar, ett febrilt 
pratande.

Samtalet avslöjar bit för bit 
historien. De har varit varandras 
stöd i fängelset. Nu söker Lorrai-
ne sig i ensam vilsenhet till Ma-
rie, som både tar avstånd och be-
skyddar. Närmande och 
öppningar mot förtrolighet väx-
lar nästan rytmiskt med av-
ståndstagande och slutenhet, i 
korta scener där dialog och reak-
tioner avtäcker trauman ur det 
förgångna som fortfarande hål-
ler nutiden i hårda fingrar.

Det blir som ett tidvatten, en 

evig rytm. Men kommer de 
framåt? Efterhand ser man fullt 
av återvändsgränder men har 
allt svårare att finna de verkliga 
passagerna.

Maries behärskade yta av kon-
troll döljer skräck och kaos, det 
vet vi sedan öppningsscenen. 
Den vetskapen förstärks för var-
je gång hon smyger in om nat-
ten, på höga klackar, påtagligt 
angelägen om att Lorraine inte 
ser henne. Något stämmer inte. 
Och till sist går det inte att dölja, 
när hon kommer hem misshand-
lad med skon full av blod från 
det sargade bara benet.

Då, i någon sorts sanningens mi-
nut, visar det sig också att Lor-
raines möte med sonen inte varit 
lika rosenrött som när hon nyss 
berättade. Här vilar många räds-
lor och otryggheter, men nästan 
ingen trygghet. Den de kunde ge 
varandra i fängelset, kan de åter-
skapa den utanför fängelset, där 
allt är så annorlunda?

Svårigheten att erkänna för sig 

själv och andra hur sårbar man 
är och hur hopplöst läget är för 
en före detta intern är ena sidan 
av saken, en vänskap och för-
bundenhet som inte ger upp den 
andra.

Sandy Walsh och Zahra Ahma-
di förmedlar detta med en exakt-
het i rörelser och uttryck och ett 
febrilt språk. Det blir hjärtkni-
pande, men inte i sentimental 
gråtmild betydelse. Detta att ald-
rig komma över att ens barn om-
händertagits och blivit någon an-
nans och att ny djupare konakt 
är omöjlig. Detta att vara in-
stängd i en labyrint, att inte 
komma ut, att existera på andras 
villkor. Detta att ha en vänskap 
som inte sviktar men som ändå 
inte fungerar, därför att den växt 
i en värld som inte korresponde-
rar med den värld där parterna 
nu befinner sig. Detta att denna 
vänskap blir en boja som låser 
framtiden vid det förgångna som 
man måste göra sig kvitt, samti-
digt som den är det enda man 
har för att bygga det nya. 

Det går inte ihop. Det är det 
som kniper om hjärtat. Man in-
ser att något måste göras för att 
bryta destruktiviteten, rubba ryt-
men. Förmågan till vänskap och 
omtanke finns där att bygga på, 
men någon utifrån måste bryta 
sig in i instängdheten utanför 
fängelset. På egen hand förmår 

inte Marie och Lorraine ta sig 
loss. Det är precis vad manusför-
fattaren tänkt efter kontakter 
med kvinnliga interner, förstår 
jag av programbladet.

Detta är inte plakatteater, det är 
teater som tvingar åskådaren att 
tänka och känna. Slutscenen är 
öppen. Tidvattnet har inte er-
satts av någon kanal med klar 
riktning. Jag vet inte om jag kän-
ner hopp eller misströstan för 
Maries och Lorraines del. Men 
kvarstår gör mitt intryck från 
förr att man ska känna glädje 
över det tillskott av god, angelä-
gen brittisk teater som Gest er-
bjuder Västsverige. Kvarstår gör 
också min övertygelse att detta 
är en guldchans för områdets 
skolor att låta elever (och lärare) 
träna engelska.

Och denna till formatet så lilla 
pjäs med behov av en liten scen 
lämpar sig mer än väl för en tur-
né. Så alla ni som inte hinner till 
Göteborg den här veckan skulle 
kanske ta reda på om Sandy 
Walsh och Zahra Ahmadi måste 
åka hem med en gång eller kan 
stanna kvar ett tag?

Marita Adamsson
0522-992 26

marita.adamsson@bohuslaningen.se

Sandy Walsh och Zahra Ahmadi stöter bort och drar varandra till sig. En vänskap som på något sätt håller, men hur kan 
den hjälpa? Foto: Per-Anders Karlsson 

Teater
THIS WIDE NIGHT 
Scen: Gest hos Hagateatern, Göte-
borg
Manus: Chloë Moss
Regi: Gary Whitaker
Scenografi: Ger Olde Monnikhof
Ljus: Fredrik Giahns
Ljud: Karl Wassholm
Skådespelare: Sandy Walsh, Zah-
ra Ahmadi
Spelas på Hagateatern till och 
med 7 maj 

Göteborgs engelskspråkiga teater, Gest, spelar en ny pjäs i det lilla formatet.

 Det griper tag i Bohusläningens recensent 

Det är teater som 
tvingar åskådaren  
att tänka och känna.

Helgen går i premiärernas tecken 
för Uddevallas kulturskola. Två 
pjäser med grupper från Kultur-
skolan har sina första föreställ-
ningar på Studio 32. 

Först ut, fredag, är Mordet på 
framtiden, en framtidsvision av 
Hannes Nordholm, som kretsar 

kring ett antal vetenskapsmän om-
bord på en rymdstation. En veten-
skaplig mordgåta ingår i pjäsen, 
som spelas av 10 ungdomar från 
Kulturskolan och ställer frågor om 
hur vi vill att framtiden ska te sig. 
På lördag stundar premiär förde 13 
ungdomarna som spelar Krig på 

tredje våningen, en svart fars om 
hur man begränsar och ordnar 
krig för att de ska kosta så litet 
som möjligt, för både staten och 
individen. Regissörer är Ann-Ma-
rie Mårtensson respektive Annet-
te Andersson. Pjäserna spelas un-
der ett par veckor i maj.

Dubbel
premiär för 
Kulturskolan

Tidig vandrare 
vid Bodeleån

Nystartade Statens musikverk 
har ställts inför ett ovanligt di-
lemma; man riskerar att inte 
hinna dela ut alla sina pengar i 
år, skriver Svenska Dagbladet. 
Anledningen är de ytterligare 
7,5 miljoner kronor man fått 
från regeringen sedan Riks-
konserter lagts ner. Detta ut-
över de redan tidigare 10 mil-
joner man haft tillgängliga att 
dela ut till Sveriges musikliv.   
(TT Spektra)

 

Musikverk med  
för mycket pengar

Britt Nordberg
kultur 

@bohuslaningen.se

MUSIK. Den uppmärksammade fredskonserten i 
Gaza med europeiska musiker ledd av den israe-
liske dirigenten Daniel Barenboim genomfördes 
på tisdagen som planerat, rapporterar Sveriges Ra-
dios ”Mitt i musiken”. Konserten pågick under en 
timme  i kulturhuset al-Madha. (TT Spektra)

 
 

Lyckad fredskonsert i Gaza


