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En dag på jobbet - en
mardröm

Motor

Mitt på metallverkstadens golv står ett pingisbord. En man skäller ut en

Resor

annan. Scenen är hämtad ur en göteborgares minne och omvandlas av ett

Studier

finskt konstnärspar till ett verk om missnöje med jobbet.

Teknik&Trender
Två Dagar

Konstnärsparet Tellervo och Oliver Kalleinen från Helsingfors har under hösten fiskat i
Göteborg efter missbelåtna människors berättelser. De har tillbringat de senaste tre
månaderna på Konstepidemin genom ett ateljéstipendium från det internationella
utbytesprogrammet Iaspis.
Tidigare har de gjort sig kända för sina klagokörer, ett konstprojekt de dragit igång över stora
delar av världen och förevigat på film. I de lätt absurda klagokörerna förenas människor kring
att besjunga saker de inte är nöjda med.
- Nu är det spännande att göra något nytt, som samtidigt är inspirerat av klagokörerna. När

Annonser

vi organiserat dem har vi märkt att särskilt i Finland vill många klaga på jobbet. Sverige är ju
rätt så likt Finland så när vi fick veta att vi skulle vara här i Göteborg bestämde vi oss direkt

Annonsera

för att göra något på temat arbete, berättar Tellervo Kalleinen.

Annonsera företag

Hon står i en stor metallverkstad där blåklädda män jobbar på som vanligt vid sina maskiner.

Prenumeration
Läsvärdet
Kontakta GP

Eller bara nästan som vanligt. De måste hålla sig ur bild och vara tysta när det blir dags för
tagning. För mitten av den stora lokalen är ockuperad av ett mindre filmproduktionsteam
med kameraman, ljus- och ljudsättare, assistenter och tre skådespelare.

Info om GP

Konstnärerna har tillgång till lokalerna en heldag mitt under pågående verksamhet för att
göra den sista filmen baserad på göteborgares jobbhistorier. Just den här handlar om en

Mediecentret Insidan

metallarbetares erfarenheter.

GP:s Arkiv

Tellervo och Oliver Kalleinen samarbetar med Göteborgs konsthall och uppmanade för ett
par månader sedan göteborgare att skicka in beskrivningar av mardrömslika erfarenheter de
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»

haft på jobbet. Därefter har konstnärsparet gallrat och intervjuat några de funnit särskilt
Kultur&Gränslöst
Gunilla
Grahn-Hinnfors
Tel: 031-62 42 18
031-62 46 40
kultur@gp.se;
granslost@gp.se

intressanta.
Slutligen har de fastnat för fyra olika. Förutom metallverkstaden blir det också scener från

Göteborgs-Posten
405 02 Göteborg
Tel: 031-624000
Fax: 031-802769

Hon säger att hon och hennes make länge varit fascinerade av relationen mellan det

Mer än 4 miljoner låtar, ladda ner och lyssna direkt! MUSIKSHOPEN »

en restaurang, ett kontor och en lägenhet, den sistnämnda är spelplats för en personlig
assistents upplevelser.
Just nu 2336 nya jobb!

Under en paus, då filmteamet kollar igenom en sekvens och påträffar en armbåge som inte
ska synas, berättar Tellervo Kalleinen om drivkraften bakom projektet.
individuella och det kollektiva i västvärlden.
- Samma tema undersöker vi också med klagokörerna. Samhället i väst är mycket
individualistiskt, samtidigt som människan fortfarande är en kollektiv varelse. Just
arbetsplatser är människor på en så stor del av sina liv. Där uppstår också många konflikter,
för vi kan i hög grad påverka vilket jobb vi ska ha, men inte vilka vi ska jobba med, säger Tellervo
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Filmerna läggs upp på samma sätt, först berättarens beskrivning av en verklig händelse och

Systemutvecklare
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sedan ett drömscenario där huvudpersonen fått fantisera om vad som borde ha hänt
tyrannerna. De inslagen har blivit betydligt snällare och mindre hämndinriktade än vad
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Kalleinen.

insamlarna förväntat sig.
Efter Konsthallens uppmaning i höstas skrev ett tjugotal personer ned sina berättelser
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Kenth Andréasson,
ställföreträdande
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och skickade dem enligt instruktionerna. Men just metallarbetaren skiljer sig en smula från
de övriga.Han sökte själv upp konstarbetarna för ett möte, sedan han suttit hos
tandläkaren och råkat läsa om projektet. Eftersom han är en man som både gillar och har
mycket att berätta, låg det honom nära till hands att tänka att han med sina 35 år på
verkstadsgolvet nog skulle kunna bidra med en och annan historia. Så han knatade upp till
Konsthallen.
Nu övervakar han inspelningen, säger att det är sant vartenda ord som han har sagt och
att det känns okej att se dem dramatiseras, men att han inte har några större
förväntningar på slutresultatet.
Scenen handlar om hur huvudpersonen väntar på att järnet ska nå tillräckligt hög
temperatur för att kunna bearbetas. Det är en segdragen process, så han och en kollega
passar på att spela lite pingis. Chefen kommer in, blir förbannad på overksamheten och
presenterar en ung spoling, en "expert" som hävdar att metallen kan smältas på betydligt
kortare tid, en utsaga som är nära att leda till en katastrof.
Rollerna görs av de lokala skådespelarna Johan Örjefelt, Kim Lantz och Henrik Bergström. De
kör samma scen om och om igen innan allt faller på plats och det blir dags för filmens final.
Under drömsekvensen tvingas den ilskne chefen och oduglige experten att ge fotmassage åt
den nöjt sjungande huvudpersonen.
Det är som det brukar vara på en filminspelning, med klappa, tystnad, tagning och
omtagningar och allt. Samtidigt är det ett konstprojekt och ingår i Konsthallens program
Art link, som är tänkt att öka kontakten mellan samtidskonsten och människor.
Det är också på Konsthallen som de fyra filmerna ska visas under nästa år.
När är ännu inte klart, men Tellervo Kalleinen säger att hon och Oliver siktar på att vara
färdiga till maj. Deras tre månader i Göteborg är nu över och de ska åka hem till Helsingfors
för att börja med slutproduktionen av filmerna.
- Men först ska vi till Singapore för att jobba med en klagokör som vi dragit igång där, säger
Tellervo Kalleinen.

Henrik Strömberg
031-62 42 60 henrik.stromberg@gp.se
Jobbiga konstnärer
Tellervo Kalleinen är född i Finland 1975 och Oliver Kochta Kalleinen i Danmark 1971.
De är mest kända för att initiera klagokörer, som nu finns i Finland, Norge, England,
Tyskland, Ungern, Israel, Ryssland, USA och Australien.
I love my job heter deras projekt i Göteborg. Fyra kortfilmer spelas in baserade på arbetares
berättelser.
Mer om körerna finns på www.complaintschoir.org.
Och om Göteborgsprojektet: www.mittjobb.org
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Kim Jansson
allvarligt
skadad
Kim Jansson, tidigare i Kaparna, skadade sig svårt i
ryggen i kvällens division ett-match mellan Team
Bikab och Filbyterna i Eskilstuna.
Efter röntgen är beskedet att Jansson har två trasiga
kotor och en lös benbit i ryggen.

Bild: Ulf Börjesson

Göteborgs symfoniker gör det
svåra lätt
Lördagkvällens konsert av Symfonikerna på Götaplatsen var djärv, på gränsen till dumdristig,
tycker GP:s recensent Håkan Dahl.
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