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VÄSTERBOTTENS-KURIREN

Jag har aldrig sett någon motsättning mellan att å ena sidan vara  
konstnärlig och å andra sidan vara publik.

Måns Lagerlöf, i går utsedd till ny teaterchef vid Riksteatern. Tjänsten inrättades av Riksteaterns nya chef Magnus Aspegren  som del i en ambition att stärka Riksteaterns konstnärliga initiativ.  
Måns Lagerlöf kommer närmast från en chefstjänst i Örebro där han vänt länsteatern från kris till framgång.
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KONST. Skådespelaren Henrik 
Ståhl medverkar i Profiltea-
terns skräckfestival Horror 
& Art med filminstallationen 
Projekt Monstru, som börjar 
visas i dag i teatern på Umes-
tan. Besökaren inbjuds till ett 
rum där en fiktiv underrättel-
seorganisation presenteras ge-
nom fragment av bevaknings-
verksamhet, experiment och 
tortyr på sex monitorer. Visas 
till den 28 mars.
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Henrik Ståhl visar 
skräckkonst

BARNLITTERATUR. En trio av 
Nordens stora bilderboksska-
pare besöker Umeå och Bok-
café Pilgatan i veckan. Norske 
Stian Hole, känd bland annat 
för böckerna om pojken Her-
man, har för sina sömlösa pho-
toshop-bildvärldar prisats in-
ternationellt vid flera tillfällen. 
På torsdag besöker han Pilga-
tan och gör även ett framträ-
dande på Littfest på fredag. 

Årets vinnare av bilderbok-
spriset Snöbollen, Anna Hög-
lund, kommer till Umeå för att 

på fredagens Littfest ta emot 
sitt pris och öppna utställning-
en på Bildmuseet med origi-
nalbilder ur vinnarboken Om 
detta talar man endast med 
kaniner. Vernissage på söndag 
kl. 14.

Den heffaprisbelönade Sara 
Lundberg släpper i samband 
med Littfest en ny bok om ka-
raktären Embla. På Bokcafé 
Pilgatan ställer Lundberg ut 
bilder ur sina böcker. Vernis-
sage på söndag kl. 12.
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Stark bilderbokstrio till Umeå

Ur Annas himmel av Stian Hole.

63
...så många procent av de norska 
nyinköpen av konst tillägnas  
manliga konstnärers verk.  
Det konstaterar den norske  
konsthistorikern Gunnar Dan-
bolt vars nya bok handlar om den 
norska samtidskonsten efter 1990, 
skriver den norska tidningen Vårt 
Land. (TT)

BÖCKER
A Piece of land
Voices, photographs, bits 
and pieces from Kate Mil-
lett Farm av Sisters of jam: 
Moa & Mikaela Krestesen

KONST. En plats att leva som om 
vi redan levde bortom revolutio-
nen – så formulerade Kate Mil-
lett idén om Millett Farm; det fe-
ministiska konstnärskollektiv 
hon grundade i Poughkeepsie, 
New York 1978 kring en dröm 
om en självförsörjande zon där 
kvinnor kunde existera i egen 
rätt, i systerskap, i konstnär-
skap.

Den till hälften Umeå- 
baserade konstnärsduon Sis-
ters of  Jam, Moa Krestesen 
och  Mikaela Krestesen, har se-
dan 2010 då systerparet själva 
besökte farmen, byggt upp en 
konstnärlig bas kring den strid-
bara pionjären och nu kommer 
boken om Kate Millett och The 
Farm, med material insamlat 
och redigerat av konstnärerna;  
intervjuer, fotografier och an-
teckningar från kvinnor som 
levt på farmen. 

Det är en sober och elegant 
utgåva, ett titthål bakåt mot en 
plats och en tid som på flera sätt 
sträcker sig mot vår. De femi-
nistiska frågor som uppehåller 
kvinnorna kring Kate Millett är 
påtagligt relevanta än i dag och 
i dagens politiskt drivna rörelse 
från urbanitet till självhushåll 
och lantliv ses samma strävan 
som drev Millett Farm, om att 
söka formulera en ny samhälls-
ordning genom radikalt föränd-
rade livsmönster.

Intressant att notera i boken om 
Millett Farm är hur kollektivet 
aktivt och i varje praktiskt mo-
ment håller det politiska sam-
talet i gång, hur medvetenheten 
om det sociala experimentet 
stadigt förblir levande. Foto-
grafierna visar starka glada 
solbrända kvinnor, de skördar, 
bygger, samtalar, skapar konst 
och litteratur – det handlar om 

iscensättningar och det är själ-
va poängen. Anteckningarna 
och intervjuerna ger glimtar 
av hinder på vägen, konflikter 
som störde systerskapstanken, 
reflektioner (inte odelat posi-
tiva) kring hierarkier och Kate 
Milletts extremt starka roll som 
kraftkälla och inspiratör. Men 
genom texterna syns också hur 
hoppet om en sannare och bätt-
re värld tillsammans med varje 
deltagares negativa erfarenhe-
ter av den patriarkala ordning-
en, löds samman till en grund-
klang som bjuder hårt motstånd 
mot de sociala och praktiska ut-
maningarna. Kvinnorna blickar 
rakt in i motljuset, mot utopin.

Det finns i detta ett dubbelt nos-
talgiskt skimmer över boken – 
dels genom det filter som gär-
na lägger sig över forna tiders 
kvinnokamp, dels genom det ve-
mod som under de aktiva åren 

byggs in genom vetskapen om 
att kampen hela tiden i någon 
mån bara är dagsfärsk. Insik-
ten sipprar obönhörligen ige-
nom i texterna. 

En stark episod är scenen 
som Anne B. Keating, forska-
re som spenderade 10 år på far-
men, nedtecknar i en dagboks-
anteckning i oktober 1986. Hon  
dricker te med Kate Millett och 
får liksom för första gången syn 
på det senaste hus de uppfört, 
hur det reser sig över trädtop-
parna. Som en målare som tar 
ett steg tillbaka och ser sin mål-
ning, skriver Keating som just 
där och då inser att inget av den 
kamp mot stereotyperna om 
att kvinnor inte kan bygga hus, 
inget av den stolthet som burits 
fram genom projektet, längre är 
synligt. 

Det finns inget i detta hus, 
skriver hon, som avslöjar att vi 
byggde det för oss själva och att 

det byggdes av kvinnor som ald-
rig byggt något förut.

Att konstatera detta – hur ett 
hus efter en tid bara är ett hus – 
och samtidigt uppbåda kraft in-
för byggandet av ännu ett hus, 
är väl i någon mån feminismens 
stående slitsamma uppdrag.

En öppning mot en betydelse-
full påminnelse för dagens fe-
minism ges alldeles i slutet av 
 boken, i en intervju med profes-
sorn i psykologi och kvinnove-
tenskap Phyllis Chestler, som 
beskriver hur idealet om syster-
skap för andravågen-feminister-
na visade sig chockerande svårt 
att genomföra. 

Här finns en kärna att vårda; 
insikten om att systerskap inne-
bär att vinner en, så vinner alla 
– en grundpelare vi efter en tid 
av hårt positioneringkrig i den 
svenska feministdebatten, skul-
le behöva återvända till för ett 

vidgat systerskapsbegrep och 
en högre acceptans för att femi-
nistisk kamp kan och behöver ta 
sig uttryck i en mängd former. 

En glimt i boken av ett ur-
val av de många ansökningar 
som kom till Kate Millett Farm 
ger en påminnelse om feminis-
mens mångfacetterade karak-
tär, liksom det faktum att in-
dividuella bevekelsegrunder 
kan leda människor till samma 
plats:  någon uttrycker behov 
av ett ställe där hon under tre 
månader får vara sig själv helt 
och hållet, någon annan vill till 
The Farm för att fylla på energi 
för fortsatt kamp och en tredje 
skriver euforiskt om hur själva 
annonsen om volontärer slog 
knockout på henne; drömmen 
plötsligt formulerad och inom 
räckhåll. 

Boken om Kate Millett Farm 
ger en fin pedagogisk bild av 
hur politisk förändring kan 
åstadkommas – det behövs en 
plats där ett nytt samhälle kan 
ta form som idé, det kan vara en 
farm men också till exempel en 
digital gemenskap, en skolgård 
eller ett konferensrum. Och, lika 
viktigt; det behövs drömmar om 
platsen – av tusen slag.
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Systerskap och kamp

Insamling av vilda blommor till Obon-festivalen. Kate Millett till vänster, i förgrunden Linda ”L.K” Kavaris. 
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Gräsklipparreparation. Till vänster 
Sophie Keir, vän till Kate Millett 
som medverkade vid starten av 
farmen, till höger Katy Dumont.  


