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Jakobstad. För cirka ett och ett 
halvt år sedan sades Albert Brauns 
arbetsavtal upp med omedelbar  
verkan. Då hade han arbetat 31 år 
som bildkonstlärare på Novia. För
sta reaktionerna var stumhet och  
besvikelse. Han var beredd att  
diskutera och redogöra, men arbets
givaren valde en annan linje.

Nu har han gått vidare, och an
vänder sina erfarenheter som ett 
material i sitt konstnärliga arbete. 
Trots att han inte accepterat det som 
arbetsgivaren gjorde mot honom har 
hans tankar tagit en mer positiv rikt
ning. Processen är inte avslutad men 
han har tonat ner det personliga för 
att komma in på en mer allmän giltig 
frågeställning. 

– Jag håller på att uppdatera min 
hemsida och när jag går igenom det 
jag jobbat med under åren ser jag 
en röd tråd genom allt, ”You’re fired” 
är mest aktuellt nu och hör till den 
helheten.

det offentliga rummet och vem 
som äger det är saker som intresse
rar honom. På Kuntsi i Vasa pågår 
nu utställningen ”By Nature” där en 
rad konstnärer i Österbotten tolkar 
sin syn på naturen. Albert Brauns  
naturområden finns i Hanhikivi och 
ett militärt övningsområde i Berlin. 
Båda platserna har sina stängsel som 
förbjuder tillträde för allmänheten. 
Bilderna blir motsägelsefulla då den 
vackra naturen i Hanhikivi isoleras 
med fula staket och förbudsskyltar. 

Naturen är viktig för honom. Bäst 
tänker han när han går. 

– Jag tycker om att springa också, i 
lagom fart så hinner tankarna med. 

Albert Braun beskriver sina aktio
ner eller performances som ett sätt 
att skapa situationer och bilder i  
realtid. De första på temat ”You’re 
fired” gjorde han i samband med 
konstutställningar och installatio
ner inne på Campus Allegro. Nu har 
han också gått ut på Jakobstads torg, 
ensam och tillsammans med andra.

Han är svartklädd och har en väska 
med texten i vitt på huvudet. Väskan 
gör honom mer anonym, och lämnar 
utrymme för betraktarens egna tolk

ningar då man inte direkt vet vem 
budbäraren är eller vad hen står för.

– Det är säkert provocerande att  
någon står maskerad på ett offentligt 
torg. Hittills har jag inte blivit bort
körd, men det händer att någon kom
mer fram och vill prata med mig. 
Jag försöker undvika att förklara, 
eftersom jag vill att betraktaren ska  
göra sina egna tolkningar av vad de 
ser och upplever.

en del av det provokativa kan 
vara att det man ser är nästan nor
malt, men ändå inte. Tiden vi lever i, 
och sammanhanget påverkar vad vi 

uppfattar. Strax efter en terrorattack 
skulle en maskerad person som står 
stilla på ett torg med två väskor an
tagligen upplevas betydligt mer hot
full än i dag då en ansiktsmask näs
tan är önskvärd.

Braun säger att hans aktioner inte 
är politiska utan konstnärliga med 
politiska implikationer. 

En performance kan vara lite som 
en jazzimprovisation. Det som ver
kar spontant bygger på en gemen
sam kunskapsbas som man sedan 
använder på ett personligt sätt, allt
så en blandning av fritt och kompo
nerat, förklarar Albert Braun. 

Även om han föredrar att tala om 
aktioner i stället för performance på
pekar han att det han gör är noga 
förberett.

– Performance eller aktionskonst är 
inte teater, man spelar inte en inlärd 
roll utan framför ett budskap eller  
ett koncept. De som arbetar repetitiv 
upplever det inte som en upprepning 
eftersom varje aktion är unik utgå
ende från den rådande situationen.

Även om syftet inte främst är att 
provocera vill han inte göra alltför  
snälla saker. Det visuella är viktigt, 
men behöver inte vara tilltalande. 
Det ingår ändå alltid en speciell  
estetik. Målet är att väcka tankar,  
utan stora gester eller dramatik.

Den 1 maj gjorde Albert Braun en 
”You’re fired”aktion på Jakobstads 
torg. Dagen valde han för symboli
ken.

– Första maj ska ju vara en dag då 
arbetarna firar. Men i år var alla  
parader och fester inställda. Jag har 
en känsla av att temat ”You’re fired” 
kommer att bli aktuellt för många  
i coronakrisens fotspår.

Läget nu gör att vi måste vända oss 
inåt, menar Albert Braun. Han tror 
att det kan vara positivt att vi har 
mer tid för eftertanke. Hans aktioner  
handlar också om att vända sig inåt 
sig själv samtidigt som han gör något 
utåtriktat. Som längst har han stått 
stilla, ensam på torget med väskan 
över huvudet, i två timmar. 

– När man stänger ut de flesta  
visuella intrycken blir tankarna ock
så annorlunda, liksom bilderna av 
platsen.  

Aktionerna kanske får en annan 
form småningom eller så kanske 
idén med ”You’re fired” mynnar ut  
i någonting annat. Att han valde  
performanceaktiga aktioner som sin 
uttrycksform för temat utvecklades 
mera av en slump.

– Fast egentligen tror jag inte på 
slumpen, det mesta vi gör föds ur 
en mer eller mindre medveten och 
pågående process.

Anne-May Wisén
anne-maj.wisen@ot.fi
06-7848 476

Albert Braun vill  
få betraktaren  
att tänka till

• ”You’re fired”. en ensam svartklädd gestalt med  
en huva över huvudet som står helt stilla mitt på torget. 
Vem är han, och vad vill han säga oss?

”You’re fired” är en konstnärlig 
aktion med politiska inslag.  
Foto: keVin Åkerlund

Läget nu gör att vi måste vända oss inåt, menar Albert Braun. 
Foto: eVa-stina kjellman
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”You’re fired”-aktion på Jakobstads torg. Foto: keVin Åkerlund
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Kulturfond  
delade ut rekord-
summa i stöd
1,2 miljoner euro – så mycket  
delar fonden Etelä-Pohjan-
maan Kulttuurirahasto ut  
till kulturen och veten- 
skapen.

Det kom in 496 ansökningar – med 
ett totalt ansökningsbelopp på 8,4 
miljoner euro. 

Etelä-Pohjanmaan Kulttuuri-
rahasto beviljade 98 ansökningar, 
och delade ut sammanlagt 1,2 mil-
joner euro. 

Den genomsnittliga storleken på 
de beviljade bidragen är cirka 12 000 
euro.

PlocK ur listan – ortsvis:
Kaskö: 
Kaskö Turism, Kaskö musik-

sommar, 6 000 euro.
Karleby:
Teaterregissör Pia Leinonen, 

konstnärligt arbete, 26 000 euro.
Kristinestad:
Pro Kirkkokatu 1 B, för arbete med 

kronofogde Starckes hus i Kristi-
nestad, 5 500 euro. 

Artenom Nina Vana och dansaren 
Annina Vana för föreställningen 
”Kaukana kehossani”, 14 000 euro. 

Korsholm: 
Homework Productions för Hallo- 

ween Blues-arrangemang, 5 000  
euro.

Närpes:
Bildkonstnär Janne Nabb och 

nabbteeri-kollektivet, 8 000 euro. 
Jakobstad:
Bildkonstnär Simon Gripenberg, 

26 000 euro.
Bildkonstnär Timo Konttinen, 

13 000 euro.
Bildkonstnär Aki Koskinen, 26 000 

euro.
Vasa:
Konstnär Paula Blåfield, för konst-

närligt arbete, 13 000 euro.
Filmkollektivet Ekta, för en kultur-

dag riktad till barn, 3 000 euro. 
Pontus Grans och Mariam Juno-

lainen för att arrangera tre konser-
ter, 3 000 euro. 

Satu Grönroos, för arbete med bok, 
13 000 euro. 

Anna Hytönen och arbetsgruppen 
för ”Hannu ja Kerttu”-operan, 7 000 
euro. 

Kpanlogo Yede, för trum- och dans-
workshop för barn, 6 000 euro. 

Bildkonstnär Marcus Lerviks, 
konstnärligt arbete 13 000 euro. 

Musistuderande Albert Sahlström, 
för deltagande i mästarkurs, 5 000 
euro. 

Konstnär Sirpa Seppelin och  
poet Mirjam Silvèn, för en utställ-
ning, 4 500 euro. 

Danspedagog Viivi Sjöblom och 
musiker Terhi Sjöblom för ”Kesä!”-
föreställningen för barn, 4 000 euro. 

Finlands biblioteksmuseum, för 
en utställning om tecknade serier 
med workshop och seminarium, 
4 000 euro. 

Dansskolan Kipinä för Vaasa Dance 
Challenge 2020, 3 500 euro. 

Tanssimajakka, för ”Moments 
from K” -dansföreställningen, 5 500 
euro. 

Vasa Baroque, för gruppen Earth-
ly Angels , 13 000 euro. 

Vasa 4H-förening, August Alexan-
der Levón 200-årsjubileum, 2 500 
euro. 

Vasa stadsteater, för att producera 
opera, 25 000 euro. 

Vasa opera, 3 000 euro. 
Vasa orkesterförening, för jubi-

leumskonsert, 4 000 euro. 
Vasa Konstgrafiker, 40-årsjubi-

leumsutställning, 5 000 euro. 
Studentteatern Rampen, för pjä-

sen ”Risto Räppääjä ja Villi Kone”, 
3 500 euro. 

Galleri Ibis, för fotoutställningar, 
5 000 euro. 

Wasa Flamenco, för 20-årsjubi-
leum, 6 000 euro. 

Carola Wide, för avhandling om 
tjejaktivism och våld i olika versio-
ner av Rödluvan-historien, 13 000 
euro.

Stödföreningen för Wildlife- 
festivalen, 5 000 euro. 

Riina Peltonen för en bok om forn-
tida monument i Österbotten och  
i södra Österbotten, 3 500 euro.  
öt

Arrangören för Halloween Blues får stöd. Foto: arkiv/arash matin

Skådespelaren Pia Leinonen med 
Grodan Kling och Konsthunden 
Tessu. Foto: joni tiala


