
Misbruk av trær

Har vi sett toppen av søppel-
berget med slapt redigerte
hurtigbøker som er lite annet
enn misbruk av trær? Med
henvisning til en amerikansk
forleggerdebatt om dette, rei-
ser redaktør Karianne Bjellås
Gilje i tidsskriftet Prosa spørs-
mål om kvaliteten på og meng-
den av sakprosabøker. Hun er
åpenbart av den mening at det
kommer ut for mange likegyl-
dige bøker av det slaget her i
landet. Vi er redd dette også i
høy grad gjelder skjønnlittera-
turen.

Hva angår sakprosa, kan det
store utgivelsestallet vel et
stykke på vei skyldes Prosa-ut-
giver NFFs egen iherdige inn-
sats, fremfor alt gjennom om-
fattende stipendordninger til
folk som gjerne vil skrive sak-
prosa.

Lærebøker. Tidligere Aften-
posten-journalist Arnhild Skre
tar i nr. 04/09 for seg kritikken
av en spesiell type sakprosa,
lærebøker, som hun hevder er i
krise, viktige læreverk blir ikke
utsatt for offentlig kvalitets-

vurdering. Tidsskriftet selv vir-
ker i alle fall både vel gjen-
nomtenkt og redigert, og kom-
mer Skre i møte med et bok-
essay der Harald Syse ved
Holocaust-senteret undersø-
ker hvordan statens gradvise
skifte i holdningen til minori-
teter kommer til uttrykk i et
knippe nyutgitte læreverk i
historie.

Dagsaktuelt er tidsskriftet
også når retorikkprofessor
Jens E. Kjeldsen skriver om
hva norske politikere kan lære
– og det er åpenbart ikke så
rent lite – av president Obamas
retorikk.

Høyaktuelt blir det ikke
minst når Anders Johansen
fornøyer seg av eller fortviles
over partienes valgprogram-
mer foran det forestående stor-
tingsvalget. Han finner mye
tekst på tomgang.

Filosof. «En norsk Aristote-
les» blir den meget produktive
og interessante filosofen Jon
Hellesnes, 70 år omtrent på
denne tiden, kalt i en høyst le-
severdig minibiografi av Atle
Måseide og Jan Inge Sørbø.
Mens Einar Lie tar for seg
«den internasjonale finanskri-
selitteraturen», som er blitt
svært omfattende. De norske
bidragene i genren er «krise-
prosa» i to betydninger, mener
Lie, «her er prosa både om og i
krise».

Kanskje noen av dem følgelig
rammes av lederskribentens
ord om «misbruk av trær»?

SVEIN JOHS OTTESEN

Tidsskrift
Redaktør:
Karianne
Bjellås Gilje
Prosa
Utgitt av norsk
faglitterær
forfatter- og
oversetterforening

10 KULTUR Fredag 11. september 2009

Teateranmeldere
Aftenposten søker ny hovedanmelder for norsk teater. Den vi engasjerer blir en nøkkelperson i Kulturredak-
sjonens frilansnettverk, og skal skrive anmeldelser og kommentarer som gir leserne kunnskap og innsikt.

Samtidig søker vi etter teateranmeldere i Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø, for å anmelde et
begrenset antall oppsetninger i disse byene årlig.

Vi er interessert i å knytte til oss idérike og selvstendige personer med bred kunnskap om norsk scenekunst, evne
til å engasjere gjennom skarpe, velskrevne tekster tilpasset dagsavisens krav og formater, og sikker vurderings-
evne under stort tidspress.

For både hovedanmelderen i Oslo og anmelderne i de andre byene gjelder det at vi betaler pr. artikkel og engasjerer
som frilanser for en tidsbegrenset periode. Søkere må ikke ha bindinger til institusjoner som det blir aktuelt å
skrive om.

Eventuelle spørsmål formidler du skriftlig til kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås på e-post
knut.olav.amas@aftenposten.no eller kommentarleder Torstein Hvattum på e-post
torstein.hvattum@aftenposten.no.

Vi ber om en kort søknad der du forteller hva du har lyst til å gjøre som teaterkritiker og hvordan du tenker om-
kring norsk teater. Legg også ved en kort CV. Send din søknad til soknad.redaksjonen@aftenposten.no innen 14.
september. Starttidspunkt: Snarest.

Aftenposten er engasjert innenfor en rekke virksomhetsområder. Mediehuset tilbyr tekst, foto, levende TV-bilder og
lyd i et stort antall produkter. Morgenavisen er landets største abonnementsavis med 723.000 lesere. Aften er landets
fjerde største avis, nå også med åtte lokale utgaver hver onsdag. Aftenposten.no har passert én million ukentlige
brukere og vokser raskt. Aftenposten AS er Schibsteds største datterselskap med ca. 780 ansatte og en omsetning på
godt over 2 milliarder kroner. Aftenposten AS eier Aftenposten Distribusjon AS, og er majoritetseier i Finn.no, E24.no,
Retriever og Distribution Innovation.

Norges eneste feministiske tidsskrift, Fett, feirer 5 år med et nummer som
på ingen måte går på tomgang.

Mens «kulturkampen» i ulike former og
fasonger er blitt tildelt rikelig med spal-
teplass denne sommeren, har de feminis-
tiske innspillene i den kulturpolitiske de-
len av valgkampen nærmest vært usyn-
lig. Da den feministiske antologien Glit-
terfitter ble sluppet i august, kunne det
virke som om årsaken til dette skyldes at
ideen om den kollektive feminismen nå
var erstattet av et mer individualistisk
tenkesett, og at en epoke var kommet til
sin slutt. Men de negative reaksjonene
som kom i kjølvannet av utgivelsen, vit-
net likevel om at det fortsatt er behov for
et talerør og en boltreplass for feministis-
ke ideologier og diskusjoner.

Har takhøyde. Som Norges eneste fe-
ministiske tidsskrift innehar Fett en unik
posisjon, og i disse dager feirer redaksjo-
nen fem år. Som dronningen på haugen,
uten særlig konkurranse, kunne fem års
virksomhet fort ha gjort et interessant
tidsskrift om til en tannløs affære full av
kjedsommelig konsensus. Men det har
heldigvis ikke skjedd. Her er det rom for

alt fra selverklærte feminister til fotomo-
deller og iherdige rødstrømpe-motstandere
som Preben Z. Møller.

Fett bobler fortsatt over av både engasje-
ment og visjoner, hvor innholdet er en ba-

Fyldig og frekk jubilant
Tidsskrift
Redaktør: Charlotte
Myrbråten
Fett
Utgitt av Kvinnefronten

lansegang mellom innsikt og skarpe
kanter. Størsteparten av intervjuobjekte-
ne og artikkelforfatterne er hentet fra
norsk akademia, og sånn sett er det nær-
mest et paradoks hvordan riksavisene
tilsynelatende sliter med å finne kvinne-
lige kilder, mens Fett er fylt til randen
med dem. Og samtlige av dem rettferdig-
gjør plassen de opptar.

Går i dybden. Tidsskriftet som format
gir muligheten til å fordype seg i hvert
enkelt tema på en helt annen måte enn
det avis eller ukeblad har mulighet til, og
det har Fett visst å utnytte. Dette kom-
mer særlig til sin rett i intervjuet med
Unn Conradi Andersen, som har studert
medienes omtale av kvinnelige forfatte-
re, og i intervjuet med Gudrun Schyman,
som er leder for det svenske partiet Fe-
ministisk Initiativ.

Interessant lesning er også «Spørreti-
men», hvor en rekke organisasjoner og
forskere er invitert til å svare på spørs-
mål om feministpolitiske utfordringer
som ikke har vært tema i valgkampen.

Like smart er kanskje ikke spalten
«Fett tier ihjel», hvor Hanne Nabintu
Herlands meningsytringer blir stoppet
med et symbolsk sort kryss over mun-
nen. Eller testen hvor man kan finne ut
hva man skal stemme basert på egne
meninger om pupper, undertøy og ona-
nivaner. Men selv frustrerte og forbanna
feminister trenger en god latter en gang
iblant, uansett hva myten måtte si.

CECILIE ASKER

Kjempeskulpturen Boy
får selskap.

C Besøkende til kunstmuseet i
Århus, AroS, har i flere år kunnet
glede seg over den 500 kilo tun-
ge skulpturen Boy, skapt av au-
stralske, London-bosatte billed-
kunstner Ron Mueck (f. 1958).

Nå har museet fått i stand en
avtale om en stor utstilling av
Ron Muecks kunst, som lar pub-
likum møte resten av «fami-
lien». Utstillingen åpner ved
inngangen av 2012. Museums-
direktør Jens Erik Sørensen be-
skriver Boy som et ikon for AroS
og som alles venn.

Mueck var på 1990-tallet med
på å definere retningen psyko-
logisk realisme. Med håndverks-
messig presisjon tematiserer
han fødsel, liv og død.

Størrelsesforholdene blir be-
visst forstyrret for å skape ver-
kets psykologiske effekt, og
mange sperret øynene opp da
Boy ble vist på Veneziabienna-
len i 2001.

Boy’s familie
stilles ut


