
SCEN
”Squeer #20: Sug F*,
slicka K**”
PotatoPotato på Inkonst,
Malmö, 13 mars 2013. 
Av och med: Helena Engberg
och Paulina Göth i samarbete
med Ellen Hansson Aspman
(RFSU Malmö). 
Yttre öga: Jenny Möller
Jensen & Freja Hallberg. 
Videoanimation: Martin
Olsson Musik: Nassim Meki,
Adam Opinio Wassrin, Aron
Hallberg, inspelat av Björn
Stegmann, Tongeneration 

Scenkonstkollektivet Po-
tatoPotato ställer frågan
”Hur kan vi skaka av oss
gamla vanor och kommu-
nicera om sex och sexuali-
tet på ett inkluderande sätt
idag?” Svaret ges i form av
föreställningen Squeer #20:
Sug F*, slicka K**.

Utgångspunkten för såväl
frågeställningen som före-
ställningen finns i skolans
nya läroplan, från 2011, där
det slås fast att en uppdate-
rad undervisning i sex och
samlevnad, jämställdhet
och likabehandling numera
ska ingå i alla skolans äm-
nen. Men mellan ord och
praktisk handling kan det
som bekant ofta finnas av-
sevärda glapp. 

Titeln på föreställningen

är mer provokativ än själva
innehållet. PotatoPotatos
Helena Engberg och Pauli-
na Göth har skrivit texten i
samarbete med Ellen Hans-
son Aspman (RFSU Mal-
mö). 

Visst överskrids en del
gränser, men då främst
könsbarriärer. De två skå-
despelarna Helena Engberg
och Paulina Göth växlar
oerhört snabbt mellan
manliga och kvinnliga rol-
ler. De blir bloggtjejerna
Evelina och Chiara-Catali-
na, bara för att strax dyka
upp som grabbarna Carl
och Leffe. Därutöver finns
några karaktärer till, som
den unge killen som föddes

som tjej och ett par smått
beskäftiga, men välmenan-
de lärare. De tabubelagda
orden och uttrycken radas
för övrigt upp i en allsångs-
övning till tonerna av Pink
Floyds Another Brick in the
Wall.  

Det hela spelas med ett
gott humör och eftersom
pedagogisk teater lätt kan
bli tråkig  så är det glädjan-
de att konstatera hur skick-
ligt PotatoPotato undviker
de fallgroparna. Likaså
undviks en annan fälla,
nämligen att göra de unga
tjejerna och killarna i före-
ställningen till rena karika-
tyrer. De lockar visserligen

till skratt men är samtidigt
så pass nyanserat gestalta-
de att de också blir en smu-
la rörande.

Visserligen tänker jag
mig att skolelever är den
primära målgruppen för
Squeer #20 men även vi
som gått i den gamla sko-
lan kan ännu lära oss ett
och annat. Bland annat får
en äggcell komma till tals i
en fin videoanimation där
nya forskningsrön läggs
fram. 

Det finns med andra ord
en viss udd riktad mot åra-
tal av patriarkalt styrd
forskning men givetvis
också en kritik av det hete-
ronormativa synsätt som
präglat, och i hög grad
fortfarande präglar, sam-
hället i stort. 

Med tanke på hur laddat
ämnet för föreställningen
kan vara så lyckas Helena
Engberg och Paulina Göth
framföra den på ett befri-
ande avspänt men ändå en-
gagerat vis. Det är alltså in-
te fråga om sexuellt utage-
rande på scenen eller nå-
gon chockestetik. I stället
är det fråga om en påfal-
lande varm och humoris-
tisk hantering av ett käns-
ligt ämne.

Clemens Altgård

Humoristisk sexualupplysning

Tidningens filmskribent
Ingela Brovik har beva-
kat Buff sedan starten
för trettio år sedan och
sammanfattar här sina
intryck från då och nu.

Barnet som den vuxnes
räddare i nöden har man
kunnat se många filmer om
under åren på Buff.  Barn
har skildrats som fantasi-
fulla, kreativa och livsbeja-
kande medan de vuxna är
fast i tristess eller jagas av
ekonomiska och känslo-
mässiga problem.  

De vuxna behöver på oli-
ka sätt få hjälp av barnet i
sagoaktiga eller mer realis-
tiska filmer. 

Det sårbara lilla barnet
har en emotionell styrka
som vuxna saknar, i alla fall
i många av de mest minnes-
värda filmer man kunnat se
på Buff i Malmö genom
åren. 

Buff har ofta varit ett fo-
rum för debatt om barnfil-
mens problem med ekono-
mi och status, samtidigt
som den nordiska barn-och
ungdomsfilmen fått alltmer
respekt i hela världen som
nyskapande film med
konstnärlig kraft. Kanske är
den bäst i världen? Dan-

mark bestämde, som enda
nordiska land, 1982 att av-
sätta minst 25 procent av
statliga medel till barnfilm-
sproduktion med lyckat re-
sultat.

Invigningsfilm på Buff i
år var Eskil och Trinidad i
regi av Stephan Apelgren.
Den visar upp en något an-
norlunda bild av det sårba-
ra barnet. Pojken Eskil har
den där typiskt genomskå-
dande blicken som många
barn i filmer om föräldrar
och barn har. Han ser sin
fars livslögn. Men själv lju-
ger han om sina chanser att

bli bäst i ishockey i det lilla
samhället dit han och pap-
pan (Torkel Pettersson)
flyttar. Pappan reser runt
till olika kraftverk och lagar
turbiner, mamman har
lämnat familjen och rest
hem till Köpenhamn. Eskil
och Trinidad är en stark
film om relationer med
mörk underton, som så
många andra filmer på
årets Buff. 

Trots all självdestruktivitet
är det ändå barnet som
måste ta hand om situatio-
nen. Men inte alls på det
glada konstruktiva sättet
som i 1980-1990-talets
barn- och ungdomsfilm på
Buff. Dock finns undantag
på årets Buff –  till exempel
i tyska filmen Victor & the
Secret of Crocodile Man-
sion, i regi Cyrill Boos och
Philipp Stennert. 

I denna välgjorda film har
den 11-åriga pojken (rädda-
ren är alltid ungefär 11-12 år)
just den mix av fantasi,
kreativitet och genomskå-
dande blick för att kunna
lösa en bitter familjetragedi.
I just denna film har trage-
din historisk grund i tysk
kolonialism i Afrika. Så det

Barnen som räddare

B6 SKÅNSKA DAGBLADET ■ FREDAG 15 MARS 2013

KULTUR
Box 165, 201 21 Malmö, epost: kultur@skd.se. Kulturredaktion: Gunilla Wedding (kulturchef), Kristina Nilsson, Pernilla Ekdahl (NSk kultur, 0451-74 51 85, kulturen@nsk.se)

Fyra frågor

... till Mårten Melin från Lund som debute-
rade 2003 med Mera glass i däcken och nu
firara tio år som barn- och ungdomsförfat-
tare. Mårten Melin är också aktuell med
Pixis bok som kommer ut i slutet av mars.

Hur har du förändrats som
författare sedan debuten?

- Jag använder färre ad-
verb och adjektiv. Hur
något görs eller är ska ju
framgå av situationerna i
texten, så det ska jag inte
behöva förtydliga. ”Jag
hatar dig!” skrek han argt
– där är ju helt klart ett
ord för mycket i den me-
ningen, haha! Men det
tog ett tag för mig att för-
stå. Sedan har jag blivit li-
te stöddigare också, tror
jag. Jag är så sjukt glad för att jag får hålla på med
det här som ju faktiskt är en dröm för många. Men
ibland glömmer jag bort vilket privilegium det är
att få vara författare ... Men stöddigheten är också
att jag tror mer på mig själv och de texter jag skri-
ver. Att vara författare ärockså att besöka skolklas-
ser och berätta hur man skriver berättelser och
dikter. Och efter att ha träffat kanske 20 000 barn
vågar jag nog påstå att jag blivit en bättre pedagog!

Vilken är favoriten bland de över trettio böck-
er du skrivit sedan debuten?

– Fyrtio böcker ligger närmre sanningen - även
om en del av de där böckerna kommer först i höst
och under nästa år. Och så ber du mig att välja en
... Mina sex diktböcker liggermig mycket varmt om
hjärtat. Och ska jag säga en av dem så blir det Varm
tass i mörkret. Den är lite otäck men där finns än-
då en trygg värme. Boken är slutsåld men jag hop-
pas på en nyutgåva.

Berätta lite om din nya Pixis bok?
– Det är Pixi som berättar i den tredje och sista

boken om Monsterskolan, de tidigare delarna he-
ter Förvandlad och Jag är Love. Pixi dör och ham-
nar i himlen där allt är ljust och fint och trevligt. Så
återupplivas hon och längtar tillbaka till himlali-
vet, men hindras av en ängel. BTJ kallade den min
mörkaste bok hittills vilket säkert stämmer, men
Pixi finner bland annat stöd i sitt skrivande – bo-
ken innehåller ett tiotal fiktiva dikter från Pixis
penna. Rabén & Sjögren ger ut.

Vad skriver du på just nu?
– Jag har just avslutat en novellsamling för mel-

lanåldern som kommer nästa år, också på Rabén
& Sjögren. Det är jätteroligt att skriva noveller!
Det blir tolv historier med ett väsen i varje. Så nu
är det dags för nästa stora romanprojekt. Jag har
lite lösa trådar men det är för tidigt att säga något,
av den enkla anledningen att jag inte vet varthän
det bär ...

Gunilla Wedding

✆

Mårten Melin. 
FOTO: STAFFAN MELIN

Potatopotatos nya föreställning handlar om sex och sexualitet.
FOTO: ALEXANDER TENGHAMN

Victor & the Secret of Crocodile Mansion är en tysk film om en
liten pojke och ett hus fullt med mörka hemligheter.

PRESSFOTO

DET SÅRBARA LILLA
BARNET HAR EN EMO-
TIONELL STYRKA SOM
VUXNA SAKNAR.

KULTURTIPS

BOKSLÄPP: 
På måndag 18 mars släpps Norstedts klassikerut-
gåva av Simone de Beuvoirs Mandarinerna från
1954. Samma dag är det första recensionsdag för
deckarnovellsamlingen Av två onda ting som
Elizabeth Georgeärredaktörföroch även medver-
kar i.
SCENPREMIÄRER:
I dag 15/3 är det premiär för NNoorraa av Elfriede Jeli-
nek på Intiman i Malmö. På lördag 16/3 har
Trollflöjten premiär på Malmö Opera och på
söndag 17/3 spelas Alice i underlandet på Kul-
turhuset i Hässleholm.
ÖVRIGT: 
Serietecknaren Liv Strömquist talar om Serier,
konst och politik på Lunds stadsbibliotek onsdag
20/3.


