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kultur · noje ”
Då var Sverige var bara  
Nobelpris, mörker och kyla ”
Linköpingsaktuelle konstnären Ibrahim 
Rashid minns sin första bild av Sverige.
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Kultur · nöje A30  ºVallgren tillbaka som romanförfattare

”Moonlight serenade” är tillbaka
R�dio. Snart firar den oförtröttlige Lasse 
Strandh 25-årsjubileum i etern och hans 
jazzprogram ”Moonlight serenade” är till-
baka i Linköpings närradio på 95,5 mHz 

för ännu en säsong. På måndag kl 13.30 
utlovas både Ella Fitzgerald och Louise 
Hoffsten. Det går även att lyssna på web-
ben på www.linkopingsnarradio.se

Robyn släpper akustisk ep
Musik. Det är fyra år sedan sist men snart 
kommer en skiva från Robyn som nu har 
framgång i USA. Den 3 februari släpps  
ep:n ”The Cherrytree sessions” med 

akustiska versioner av 
”Be mine”, ”With every 
heartbeat” och ”Bum  
like you”. (TT Spektra)

beRglin ‚Varje vecka på Kultur & nöje

 AV JAn och MAriA BErglin

Östgöta kammarkör 
firar med Bach
Östgöta kammar- 
kör firar sitt 20-
årsjubileum med en 
rejäl Bach-satsning.  
Konsertserien 
”Månadens Bach” 
genomförs tillsam-
mans med organis-
ten Staffan Holm 
och cellisten Kate 
Hearne.

Johann Sebastian Bach 
skrev sex motetter, sex cel-
losviter och sex triosonater 
– en samling verk som det 
föll sig naturligt att bygga en 
konsertserie kring, berät-
tar körledaren Hans Lund-
gren. Det blir sammanlagt 
sex konserter i ”Månadens 

Bach” i S:t Lars kyrka i Lin-
köping. Vid varje tillfälle 
bjuds publiken på en mot-
ett, en triosonat och en cel-
losvit. 

Ständigt denne Bach. Vad 
beror hans dragningskraft 
på?

–  Det går inte att komma 
ifrån att hans musik är bland 
det bästa som överhuvudta-
get skrivits. Både för röster 
och instrumentalt. Cello-
sviterna är otroligt betagan-
de och triosonaterna är en 
utmaning för varje organist. 

Den utmaningen antar 
alltså organisten Staffan 
Holm. Irlandsfödda Kate 
Hearne spelar cellosviter-
na men ersätts vid ett tillfäl-
le av Beata Söderberg. Och 
Kammarkören får återigen 
hänge sig åt Bachs motetter. 

– Det är inget nytt för oss. 
Men det är fantastisk musik 
och kören älskar att sjunga 
dem.

Vad är det som gör motet
terna så roliga att sjunga?

– De är rytmiskt spän-
nande. Det svänger och 
det är mångstämmigt. Och 

mycket dubbelkör där man 
sjunger mot varandra i en 
slags duell. Vi vet inte säkert 
hur Bach framförde motet-
terna men det finns även in-
strumentalstämmor så vid 
två av konserterna medver-
kar också orkestern Östgöta 
Barock.

”Månadens Bach” blir 
Östgöta kammarkörs första 
20-årsfirande. Jubileet upp-
märksammas också med en 
konsert i november.

Berit Grenestam

013-28 02 49
berit.grenestam@corren.se

”Månadens Bach” inleds i 
S:t lars kyrka lördagen 24/1 
kl 18. Övriga konserter i se-
rien äger rum 1/3, 21/3, 25/4, 
23/5 samt 13/6. Mer informa-
tion  på www.liu.se/music

Johann Sebastian Bach 
(1685–1750)

– Jag känner Cyndee Pe-
ters sedan gammalt. Re-
dan för 14 år sedan gjorde 
vi galan ”A day of peace” 
tillsammans. Då var Rosa 
Parks med, hon som väg-
rade att lämna plats åt en 
vit man på bussen och blev 
något av en symbol för de 
svartas befrielsekamp.

Varför arrangerar ni en 
gala för Barack Obama?

– Idén är helt Cyndee 
Peters. Hon bokade kon-
serthuset och bjöd in sina 
artistvänner för att fira att 
en svart president instal-
leras i Vita huset på tisdag. 
Och det är ju onekligen en 
stor händelse. Vi kommer 
att ha direktkontakt med 
Washington via en stor-
bildsskärm och kan följa 
firandet där under galan.

Vilken är din främsta 
uppgift som galaregissör?

– Innehållet svarar Cyn-
dee Peters för. Mitt jobb är 
att se till att det flyter och 
funkar. Allt kan inte pla-
neras, man måste alltid 

improvisera i sådana här 
sammanhang, men jag ska 
se till att alla medverkande 
känner sig lugna och tryg-
ga.

Vad har du annars på 
gång i vår?

– Jag jobbar med som-
marens föreställning på 
Norsholms komeditea-
ter. Det är tredje året och 
vi fortsätter att spela pjä-
ser av Ludvig Holberg. Nu 
blir det ”Fransosen Hans 
Frandsen” med premiär 
23 juli.

ann-Charlotte irhede

”En gala för Obama” ges i 
Konserthuset i Stockholm 
20/1 kl 19.30. information 
om program och medver-
kande artister finns på  
www.cyndeepeters.com

Hur kommer det  
sig att du regisserar 
Cyndee Peters  
”Gala för Obama” 
i konserthuset i 
Stockholm nästa 
vecka? 

FyR� FRågoR Göran Sarring

Regissören Göran Sarring, 
mångårig medarbetare på 
Östgötateatern, driver nu-
mera Norsholms komedi-
teater.

Tiina Rosenberg: Lämna Liza Marklund i fred

De möttes på konst-
akademien i Bagdad 
i Saddam Husseins 
Irak.  Idag invigs 
Ibrahim Rashids 
och Maha Mustafas 
utställning ”Black 
Fountain” på Lin-
köpings konsthall 
Passagen.

– Vår bakgrund har na-
turligtvis påverkat oss, men 
den finns bakom oss. Det är 
framtiden som är viktig, be-
tonar Maha Mustafa.

Hon berättar att Bagdad 
på 1980-talet var ett viktigt 
konstcentrum, rikt på kul-
tur och historia.

Med Malmö som bas
– Mycket kraft och kreati-

vitet föds under förtryck.
Sedan många år lever hon 

och Ibrahim Rashid i Sve-
rige. Malmö är basen, där 
finns familjen och den ge-
mensamma ateljén, med de 
är även verksamma i både 
Danmark och Kanada.

Det var i samband med en 
utställning i Jordanien 1991 
som paret blev inbjudna att 
ställa ut i Malmö. 

– Då var Sverige var bara 
Nobelpris, mörker och ky-
la för mig, minns Ibrahim 
Rashid.

Men väl här etablerade de 
sig snabbt och fick offentliga 
uppdrag. Ibrahim Rashid, 
som främst ägnar sig åt må-
leri och videokonst, gjor-
de en utsmyckning på sjuk-
huset i Malmö och Maha 
Mustafa, som arbetar med 
skulptur och ljusinstallatio-
ner, skapade ett konstverk 
till torget i Lomma.

Hon har även gjort skulp-
turen ”Around me” som 
står i Turning Torsos lobby. 

Blank och röd i mjuka for-
mer har den blivit den höga 
byggnadens hjärta. 

Text och måleri 
En liknande skulptur i 

aluminium, men i det lilla 
formatet, finns med på Pas-
sagens utställning.

– Jag tycker om geome-
trisk konst. Form och ut-
rymme fascinerar mig, lik-
som kontrasten mellan den 
varma röda färgen och det 
kalla hårda materialet, för-
klarar Maha Mustafa.  

På konsthallens väggar 
hänger Ibrahim Rashid ut-
trycksfulla målningar. ”I 
have seen things you people 
would not believe” står det 
på ett av verken.

– Jag blandar gärna text 
och måleri, säger han. Mer 
än så vill han inte förklara.

– Det är upp till betrak-
taren. Budskapet är indivi-
duellt och konstens intryck 

väcker tankar och minnen 
som personliga för var och 
en.

Hotfull fontän
I centrum står Maha Mus-

tafas svarta fontän som ock-
så givit utställningen dess 
namn. Den porlar vackert 
och kraftfullt, men vätskan 

som sprutar upp mot taken 
är hotfullt mörk. En symbol 
för oljekrisen eller kanske 
förgiftningen av vår miljö?

Porlandet hörs även i det 
lilla angränsande rummet 
där Ibrahim Rashid video-
installation ”Looking för 
oxygen” rullar. En männis-
ka flyter omkring i en bas-

säng med en plastpåse över 
huvudet. Det är poetiskt och 
dramatiskt på samma gång.

– Det finns en länk mellan 
våra verk, säger han.

inspirerar varandra
Samtidigt är de båda 

konstnärerna måna om att 
de i första hand är fria indi-
vider med olika uttryck. De 
sitter i varsin ände av ateljén 
när de arbetar.

– Men det är klart att vi in-
spirerar varandra. Vi lever i 
konsten och konsten är vårt 
liv. Allt blir en skapande hel-
het, säger Ibrahim Rashid.

ann-Charlotte irhede

013-28 03 62
ann-charlotte.irhede@corren.se

”Black Fountain” har vernis-
sage på Passagen i linköping 
idag kl 13. Utställningen pågår 
till 28/2.  

Maha Mustafa  och Ibrahim Rashid  bior ocjh verkar i Malmö 
med kommer ursprungligen från Irak. 
 

”Betraktaren avgör budskapet”
Konstnärspar med irakiska rötter ställer ut i Linköping

Konsten är en viktig nyckel till livet. Ibrahim Rashids akrylmålningar  inbjuder till reflektion i Passagen. BilD: JAn-chriStEr PErSSon

genusprofessorn Tiina 
Rosenberg ger sig in i 
den inflammerade debat-
ten om liza Marklunds 
”gömda”. 

Rosenberg blev själv fö-
remål för en intensiv med-
iebevakning i samband med 

Fi:s riksdagskampanj 2006 
och nu tar hon Liza Mark-
lunds sida. ”I drevsituatio-
ner är sakfrågan alltid av 
underordnad betydelse. 

Det centrala är slakten av 
en person som ska tillintet-
göras till varje pris”, skriver 

hon på debattsajten News-
mill. 

Tiina Rosenberg menar 
att ett mediedrev får kraft 
genom att följa melodra-
mens klassiska dramaturgi 
där en ond skurk alltid ställs 
mot en god hjälte som re-

presenterar moralen och 
sanningen. ”Att försöka till-
intetgöra någon, i synnerhet 
om det handlar om en fram-
gångsrik och populär kvin-
na, kräver inga större an-
strängningar”, skriver Ro-
senberg.  (TT Spektra)

Rock. Melker Lilja, sångare i Motalabandet The  
Boyscout Slayers, är en av de hundratals lokala musi
ker som siktar på vinst i Rockkarusellen. På fredags
kvällen drog årets upplaga i gång med en tvådagars 
mastodontspelning på Kulturkammaren i Norrköping. 
Innan helgen är slut ska 75 östgötska band och solo
artister ha gjort sitt bästa för att samla poäng. En mer 
utförlig rapport kommer i Corren på måndag.   

 BilD: EriK WAllStEn

Rockkarusellen är i gång

Magnus Samuelsson med 
danspartnern Annika Sjöö. 
 BilD: ScAnPix

Samuelsson vidare 
i ”Let’s Dance”
TV. Magnus Samuelsson, 
kraftkarlen från Kisa, klara-
de sig kvar i ”Let’s Dance” i 
TV4 på fredagskvällen, efter 
en inspirerad rumba där han 
lyfte sin partnerAnnika Sjöö  
med bravur. Det blev Linda 
Haglund med partnern  
Martin Ragnarsson som fick 
lämna tävlingen. 


