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VÄSTERBOTTENS-KURIREN

Här har vi skotten i Sarajevo och så sker den här kedjereaktionen med allianserna som ut-
löses automatiskt, det är som en lavin och whoop, så har vi ett världskrig! Så gick det inte till.    
Peter Olausson, aktuell med boken 1914. Vägen till första världskriget,  anser att den största myten om kriget är att det utlöstes per automatik, som en kedjereaktion utan ansvariga.
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KONST. Konstnärerna Carina 
Olsson, Ulla Thøgersen och 
Rebecka Adelhult Feklistoff  
öppnar på lördag den 7 juni 
den gemensamma utställning-
en Förflyttningar i Arboretum 
Norr. Mötet mellan konst och 
natur utforskas under en lång 
utställningsperiod med utrym-
me för det oväntade genom på-
verkan från väder och vind.

Ett gemensamt, samt varsitt 
separat verk ställs ut och am-
bitionen är att utställningen 
ska utgöra starten på ett lång-
siktig samarbete mellan konst-
närer och Arboretum Norr. 
Utställningen visas till den 30 
september.

SARA MEIDELL

Konstutställning i 
Arboretum Norr
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...så många europeiska knutpunk-
ter har utsetts av organisationen 
European Cultural Foundation, 
ECF, för att genom konst och kul-
tur arbeta för demokrati i Europa.
Suptopia i Alby söder om Stock-
holm är ett av de sex. Övriga är 
Platoniq Goteo i Barcelona, Kryty-
ka Polityczna i Warzawa, Culture 2 
Commons i Zagreb, Oberliht i Chi-
sinau och Les Tetes de l’Arti i Mar-
seille.(TT)

KONST. Ett minne från rymden 
är titeln på det performance-
verk av gruppen Hopp, konst-
närerna och illustratörerna 
Kaoru Furuko och Lovisa He-
noch, som presenteras i Trai-
ler Gallery från och med i mor-
gon. Det mobila konstgalleriet 
står nu uppställt på Umeå  
centralstation och vernissage 
äger rum på fredag den 6 juni 
klockan 18. 

SARA MEIDELL

Performance i 
Trailer Gallery

Armita Ghazinezam är serietecknare, musiker och designer i Umeå och tecknar regelbundet för VK Kultur

SERIER OM EN STAD: ARMITA GHAZINEZAM

DANS
Søstre 11 år etter
Av och med:  Anne  
Katrine Haugen och Liv 
Hanne Haugen
Haugen Produksjoner
Scenografi: Lawrence Mal-
staf
Musik: Erik Stifjell
Konstnärlig handledning: Jon 
Tombre
Norrlandsoperan

DUO.  Två kvinnor i den  vackras-
te av medelåldrar: Anne Katri-
ne Haugen och Liv Anne Hau-
gen är de enda på scenen och 

står tillika för idé och koncept 
bakom denna föreställning som 
närmast kan kallas eklektisk. 

De dansar med sällan sedd en-
ergi,  men har ännu längre po-
etiska monologer och filmsek-
venserna, som både visar bilder 
från 11 år sedan då den första 
delen visades, fyller i berättel-
sen i bakgrunden. 

Det som berättas är det som vi 
alla skall gå igenom – våra för-
äldrar dör och deras liv återupp-
repas genom syskons och våra 
egna berättelser om dem. 

Även om hur vi (först då?) in-
ser vårt eget åldrande och den 
skavighet som denna långsam-
ma förvandling som livet är kan 
innebära.  Acceptansen att vissa 
tåg har gått och att en och an-

nan rynka inte längre går att 
dölja.

En berättelse om döttrars kärlek 
till sin mamma och till sin egen 
uppväxt intill hennes stora fa-
milj bestående av åtta systrar 
och en bror. Om känsligheten 
i en bouppteckning och sorgen 
hos syskonen som lämnats kvar 
på jorden. 

I filmerna, som är upplagada 
som intervjuer med de åldran-
de syskonen, återkommer den 
känsliga frågan om vad de tän-
ker om döden. En del har svar, 
andra har inte tänkt. En av de 
äldsta säger att vara gammal är 
att leva i nuet!

Som medspelare på scenen 
finns också Erik Stifells musik 
som skapar en ibland kaotisk 

och katharsisk stämning, men 
också de två repen från vindor 
i taket. Ömsom tolkar jag dem 
som själen som förbinder jord 
och himmel, ömsom som vind 
som pinar och jagar dem. 

Sorg som kommer ikapp – av-
grundsvrål  från den djupaste 
delen av bröstet räds inte dessa  
systrar heller att uttrycka. 

Vemodet mullrar över scenen 
inte minst, men också så mycket 
kärlek, närhet och humor.  Mo-
derns kläder läggs ut plagg för 
plagg och systrarna kränger 
dem på sig liggande för att sen 
samla dem i den röda mest äls-
kade kappan likt en svepning .  
Påtagligt närvarande blir hon. 
Modern.

MARIT STRANDBERG

Bli gammal är att leva nu

FESTIVAL NORMAL: DUO OM SYSTERSKAP OCH TREDELAD HELAFTONSFÖRESTÄLLNING

Anne  Katrine  Haugen och Liv 
Hanne Haugen undersöker för-
lust och systerskap i föreställ-
ningen Søstre 11 år etter. 
 FOTO: JENS-KRISTIAN JENSEN

KONST. Ett av världens mest 
kända – avskurna – öron har 
återskapats. Det är museet 
Zentrum für Kunst und Medi-
entechnologie i tyska Karlsru-
he som nu ställer ut konstnä-
rens Vincent van Goghs ”öra”, 
skriver SVT:s Kulturnyheter-
na. Den datoriserad modellen 
av örat har återskapats med 
hjälp av celler från van Goghs 
släktingar. (TT)

Van Goghs öra 
har återskapats


