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yttrandefrihet. Genom vilket medium och språk

k onsten konceptuellt och visuelltuttrycker sig har inte
så stor betydelse. Mångfald i stället för likriktning och
anpassning, skriver Albert Braun.

Vem är rädd för
gult, rött och blått?
Tankar kring censur och yttrande
frihet. Var det en dröm, inbillning
ellerverklighet? Låt oss tillsammans
fantisera oss in i en fiktiv värld, där
allt kunde ha varit så, men där alla
likheter med verkligheten ändå är
av ren tillfällig natur.
En bildkonstnär från London
som har vistats i Nykarleby, Jakob
stad och Vasa i samband med olika
konstnärsresidenser, egna projekt
och undervisningsuppdrag ordnade
ett utställningsprojekt i Energi
verket i Jakobstad. Energiverket
upprätthålls av YH Novia.
Han ansåg att utrymmet bjöd på
en spännande möjlighet att förverk
liga hans konstnärliga idéer. Energi
verket i samarbete med Novias Artist
in Residence-program och konstnä
ren bestämde sig för att förvekliga
detta.
Eftersom utrymmena är omfattan
de och utmanande, bjöd konstnären
in några konstnärskollegor att delta
med egna bidrag i utställningen. De
fyra tillfrågade tackade ja.
Projektet med arbetsnamnet
OUTSIDE godkändes av Energi
verkets referensgrupp som granskar
inkommande förslag för utställ

ningsprojekt. Projektet godkändes.
Utgående från detta beslut vidare
utvecklade konstnärerna sina indi
viduella verk.
Men sedan hände det som ingen
 nnu förstår eller har fått något klart
ä
svar på: Bildkonstnären från Stor
britannien fick efter en tid ett nytt
meddelande från Energiverkets tidi
gare producent. Utställningen kunde
tyvärr inte genomföras i Energi
verket, då det inte finns någon pro
ducent längre, och tid och energi
måste användas för andra ärenden.
Men som en annan utväg, då arbe
ten och material redan hade sänts
iväg från London till Jakobstad er
bjöd man ett kort tillfälle för gäst
konstnären i Campus Allegro. För

lärare i småbarnspedagogik
med inriktning på utomhuspedagogik

Egna tankar
får inte bli
största fienden
Den här våren blev ju verkligen annorlunda. Covid-19
tornade upp sig som ett mörkt moln i slutet av vintern.
Och i mitten av mars då skolorna stängdes och barnantalen
minskade, blev även Skogsnissarna hälften mindre.
Det började plötsligt handla väldigt mycket om handtvätt,
hur man hostar och håller avstånd. Nya rutiner skapades för
att förebygga smittspridning samtidigt som vi så långt som
möjligt försökt hålla kvar de gamla.

Att utställningen inte kunde genomföras på grund av att det inte fanns
någon producent är inte den egentliga orsaken. Att göra en efter
konstruktion för att dölja det verkliga motivet är ännu mer häpnads
väckande, skriver Albert Braun. Foto: Albert Braun
de andra deltagarna gavs inga alter
nativ.
Alla i OUTSIDE-gruppen vet att
förklaringen kring att utställningen
intekunde genomföras på grund
av att det inte fanns någon produ
cent längre inte är den egentliga
orsaken.Att göra en efterkonstruk
tion på dettavis för att dölja det verk
liga motivet är ännu mera häpnads
väckande.
Någon eller några utanför referens
gruppen misstänkte att en av del
tagarnas installation kunde inne
hålla Novia-kritiska aspekter som
visuellt och konstnärligt tar upp och
bearbetar hävningen av ett arbets
avtal med omedelbar verkan i slutet
av 2018.
Denna gång kunde de gömma sig
bakom sekretessförordningar. Men:
Att i detta aktuella fall försöka tysta
ner en konstnärlig yttring är av en
annan dimension.
Varför finns en referensgrupp
om den inte har mandat att fatta
beslut?Varför förbigås och ignore
ras referensgruppens beslut utan
diskussion? Vem har rätt att agera
på ett sådant egenmäktigt sätt?

Dylika förfaringssätt har också
skett före och efter detta i liknande
sammanhang, där samma utgångs
punkt ligger som grund. Vad är hen/
de rädda för om dessa drastiska
metodermåste tillgripas?
En konst- och kulturutbildning
som tillåter sådana beteenden
bordekritiskt ifrågasätta sig själv
och sinamålsättningar. I en konstoch kulturutbildning undervisas
och handleds studerandena att
utvecklastill n
 yfikna, vakna, k
 ritiska
och konstruktivt framåtsträvande
och företag
samma människor.
Vilket perspektiv förmedlas till
studerandena genom dylika makt
fullkomliga handlingar?
Genom vilket medium och språk
konsten sedan konceptuellt och
visuelltuttrycker sig har inte så stor
betydelse. Mångfald i stället för lik
riktning och anpassning.
Tack till Barnett Newman för stor
inspiration! Kanske allting ändå
barahandlade om en dröm eller déjà
vu-upplevelse?

Albert Braun
Nykarleby

snus

jakobstad

Svar till Hautala
och Hindersson

Stäng inte
biblioteket

Två ytterligheter möts i kommenta
rerna till mitt inlägg om snuset (ÖT
16.5 och 19.5). De grönas Europa
parlamentariker Heidi Hautala talar
för förmyndarskap och förbud när
det gäller snus, Kasper Hindersson
vill legalisera användningen av can
nabis. Jag delar inte deras åsikter.
Hautala medger själv att snus
importen och -användningen har
ökat i Finland. Enligt min mening
är det en följd av snusförbudet. På
samma sätt som med rökningen kan
vi med upplysning och information
minska på snusanvändningen, för
bud har bara lett till det motsatta.
Det var simpelt av Hautala att
antydaatt jag har ekonomiska

KOLUMN
Annika ”Anki”
Sandelin

intressen i snusfrågan. Jag är
intemantalsskriven i Vasaoch
jag har inga som helst personliga
ekonomiskaintressen i den för
Öster
botten så viktiga sjöfarten
mellan Vasa och Umeå. Jag är ingen
EU-motståndare men jag håller inte
med alla beslut som fattas där.
Hindersson vill legalisera använd
ningen av cannabis men han säger
ingenting om starkare droger. För
modligen har också hans frihets
ideologi gränser, men vi drar dem på
olika ställen. Jag respekterar Hauta
las och Hinderssons åsikter, men jag
delar dem inte.

Att stänga biblioteket i sommar är
ju ett galet beslut. Besparingar som
måste göras bör nog hittas på annat
sätt.
Man skulle ju kunna tro att det
blev sparat en del redan då biblio
teket var stängt på grund av coro
nan.
Nu när en stor del ska tillbringa
semestern hemma är det viktigt att
biblioteket är öppet och det är nog
dålig ledning ifall lösningen alltid är
att hålla stängt.
Se över verksamheten i dess hel
het och håll dörrarna öppna för dem
som vill läsa.

riksdagsledamot, SFP
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Anders Norrback

Minna Luomala

Vi börjar fortfarande morgnarna utomhus, äter frukost
framför elden och spenderar dagarna ute. Precis som förr
jobbar och pysslar vi i smågrupper, går på tur och undviker
att vara inomhus mer än vi måste.
För varje vecka som går känner vi solens strålar värma
litemer, vi hör fåglarna sjunga glatt och vi ser fler och fler
insekter och fjärilar.
Ett flugsnapparpar har flyttat in i fågelholken som barnen
snickrade ihop i början av våren och medan vi ligger i häng
mattorna och studerar talltopparna, ser vi hur svanplogarna
flyger över oss.
Vi njuter av mjöd och munkar på första maj-lindan och
slåss med myrorna om sockret, precis som alla tidigare
vårar. Även om inget är sig riktigt likt i vår så är det ju ändå
himla skönt att skogen och naturen är densamma!
För många av oss är rutiner i vardagen något som skapar
en känsla av trygghet. Även i en obekant situation går det
att skapa sådana rutiner, få det hela att kännas bekant. Att
etablera nya vardagsrutiner direkt från början leder ofta till
att det blir lättare att hantera situationen mentalt och finna
en känsla av normalitet i allt det konstiga.
Coronapandemin har tvingat stora delar av världen
att leva i mer eller mindre isolation eller i alla fall med
begränsad kontakt, och det är ju självklart att det påverkar
oss alla, stora som små. Att som barn plötsligt inte få träffa
sin farmor och farfar eller få gå
till dagis är en stor förändring
i mångas liv.
Jag har skattat mig lycklig varje
dag över skogen och möjlig
heterna vi har här att få röra oss
fritt utomhus. Där vi kan ta fasta
på sånt som är som det brukar
vara och samtidigt få en stund
av vila och andningspaus från
allt det nya som vi ska förhålla
oss till.
Det har varit en ypperlig vår att
få fokusera på temat orientering
och hur man använder en karta.
Vi har bildorienterat, trafikorienterat och övat både kart
tecken och att hitta oss själva på kartan.
Vi har med spänning följt med vårt projekt med bokashikomposten. Barnen har fått mata den med matrester, och
efter tid och mognad, fått tömma den och blanda ihop med
plantjord. Kanske blir det potatisar och morötter till sen
sommaren?
Jag tycker det var alldeles nyligen som jag satt med ett
gäng förväntansfulla Skogsnissar i kåtan och serverade gröt
i kåsorna för första gången. Nu vet jag att samma gäng rör
sig i skog och mark med lätthet och i de flesta väder och
vindar, och att de har sina väskor packade med frön av
kunskaper och färdigheter som de får låta gro och växa star
kare framöver.

”Som vi har övat
på under året –
vi kan inte alltid
veta exakt vad
som kommer att
hända, men det
kommer att bli
bra!”

Förhoppningsvis har också intresse för att vara förberedd
vaknat någonstans. Att vara förberedd innebär ju så mycket
mer än att bara samla vatten, mat och prylar. Det är också att
kunna samarbeta, att veta hur grundbehoven uppfylls och
att kunna ta ansvar över sig själv.
Att inte låta sina egna tankar och känslor bli sin största
fiende i en utmanande situation liknande den vi befinner
oss i denna coronavår. Men som vi har övat på under året –
vi kan inte alltid veta exakt vad som kommer att hända, men
det kommer att bli bra!

