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I danska föreställningen Pretty Woman A/S är det publiken som är
torsken. Foto: Per Morten Abrahamsen

S ÖK

KULTUR

Skriv sökord här

Torsk på teater

Sök
Avancerat Hjälp
Förstasidan
OPINION
Ledare
Aktuella Frågor
Heidi Avellan
Per T Ohlsson
Snällposten
LOKALT/GLOBALT
Malmö
-Limhamn
Lund
Skåne
-Burlöv
-Kävlinge
-Lomma
-Svedala
-Staffanstorp
-Trelleborg
-Vellinge
Sverige
Danmark
Världen
Väder
Student
Familj
Vetenskap
EKONOMI
Nyheter
Privata Pengar
Börs
Fonder
ANNONSERA
Privat
Företag
ANNONSGUIDEN
Dejt
Ny Lokal
Boka bord
Jobb
Välj verkstad

Kika på de nya skisserna!
• Sydsvenskan.se tar ny
form

TEXT

Först publicerad: 14 november 2008 23:35
Senast uppdaterad: 15 november 2008 13:37

Filmen ”Pretty Woman” har dragit in flera miljarder kronor.
Anne Swärd åker till Vesterbro i Köpenhamn och ser
föreställningen ”Pretty Woman A/S”, där sagan om den
lyckliga horan får en bitter eftersmak. Pjäsens
huvudrollsinnehavare är en prostituerad kvinna och torskarna
– det är publiken.
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Jag pratade prostitution med en amerikan en gång. Ämnet
intresserade honom mer än det intresserade mig, jag var sjutton år
och hade huvudet fullt av annat.
Vi satt på hans hotellrum som han hyrt på sin permission från
hangarfartyget utanför i Medelhavet. Det var på den tiden Tom
Cruise gled runt i snygga pilotglasögon i ”Top Gun” och
amerikanska soldater inte hade så dåligt rykte.
Han blev väldigt förvånad när jag berättade att det var tillåtet att
sälja och köpa sex i Sverige. När vi skulle skiljas åt undrade han
om han fick fotografera mig naken. Det hade jag ingen lust med.
”Bara från midjan och upp?” försökte han. ”Nej”, sa jag. ”Men om
jag inte tar med ansiktet?” föreslog han.
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Jag minns känslan av ¿ ja, långsamt exploderande förvåning. Att
han tyckte att ett foto av mig, utan ansikte, hade något värde – det
hade jag svårt att smälta.
Kanske ska jag vara glad för att han inte erbjöd mig pengar, det
skulle ha förändrat situationen. Inte mitt svar, men väl hans fråga.
”All handel är i själva sitt väsen satanisk ¿ underförstått: ge mig
mer tillbaka, än jag ger dig”, skrev Charles Baudelaire.
Handel, pengar – snarare än sex – är också utgångspunkten för
den på förhand så omdiskuterade och kritiserade uppsättningen
”Pretty Woman A/S” på Teatern Halmtorvet ud for nr 20 i
Köpenhamn. Teaterversionen utgår från Hollywoodfilmen med
samma namn, som är en klassisk historia där kvinna (sexsäljare)
möter man (rik, snygg, schysst lyxtorsk) och efter vissa
förvecklingar räddas från ett liv på gatan.

Elfriede Jelineks
Älskarinnorna på svenska
• Skarp språkmaskin
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Den nu aktuella föreställningen på en tillfällig teaterscen i en barack
på Vesterbro blir något helt annat. Den kvinnliga huvudrollen spelas
av någon som själv har sin dagliga arbetsplats i
prostitutionsstråken på Vesterbro. Varje kväll en ny kvinna som
betalas för en timme och suffleras genom pjäsen med hjälp av en
öronsnäcka med repliker och regi. När tiden runnit ut bryts
föreställningen abrupt. Betalningen på tvåtusen kronor motsvarar
ungefär vad hon skulle ha tjänat på gatan under samma tid.
Så torskar hela publiken. Konfronteras med känslan av att köpa
någon.
Detta är de krassa förutsättningarna – men kvällen blir allt annat
än krass. Förhandskritiken kommer helt på skam, även om
frontalkrocken inte kunde ha varit större mellan den sockrade
filmversionen med urfräscha Julia Roberts och kvällens lysande
komet Annette, synbart hårt åtgången av liv och droger.

07/12/08 01.38
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Att förmedla stämningen som råder i baracken under denna timme
är svårt. Integritet är i alla fall vad Annette utstrålar, lyhördhet
kännetecknar teaterteamet på tre personer omkring henne.
Föreställningen blir ett exempel på att det viktiga inte är vad man
gör, utan hur man gör det. Det som hade kunnat bli helt fel landar
rätt, efter en riskfylld balansakt.
Som scenexperiment kan denna föreställning betraktas som ett
etiskt högriskprojekt – anklagelsen ”socialporr” hänger liksom i
luften, och det hade det kunnat bli, om Annette berättat om sig
själv på scenen. Men att sälja sin historia för tvåtusen spänn, det
tror jag aldrig att hon skulle göra. Hon håller en stillsam, ointaglig
distans genom hela föreställningen. Går in i en roll. Kanske van vid
det.
På de sajter där sexarbetare berättar om sin verksamhet
poängterar de att det inte är sin kropp de säljer, än mindre sig
själva – de säljer en sexuell tjänst. Det är en viktig distinktion:
”Min krop er min egen, både før, under og efter ett kundbesøg.”
Danska sexarbejdernes intresseorganisation visar en tydlig motvilja
mot offerskap och ger snarare intrycket av att sexarbete är något
av ett entreprenörskap.
Sexarbetarnas egna röster har fått höras alltför lite i debatten.
Danska SIO liksom svenska SANS representerar några av dem,
men entreprenörtanken kanske inte är så aktuell för de
gatuprostituerade som har ett drogberoende att finansiera, eller de
många utländska sexsäljare i Norden som står i ”skuld” till någon.
Fler män än kvinnor har försökt sälja sex – så har det sett ut i
Norden de senaste femton åren och statistiken bekräftades återigen
på en konferens om prostitution i Stockholm. De manliga
sexsäljarna är yngre än de kvinnliga och har sluppit både horstigma
och offerstämpel. De verkar betraktas som smarta killar som tjänar
en hacka på att göra något de själva tycker är helt okej i en
promiskuös manlig kultur.
Trots att männen är mer aktiva både som säljare och köpare av
sexuella tjänster, är det i huvudsak kvinnorna som diskuterar och
diskuteras. ”Jens, Peter och Magnus heter egentligen någonting
annat”, försäkrade Göteborgsposten i en artikel om sexköpare
härom året. Om det finns en mer ansiktslös grupp i samhället än
de som säljer sex, måste det vara de som köper. ”Sexköpare kan
vara män som är mitt i karriären, män som har valt bort att ha
förhållanden, män med småbarn eller äldre gifta män med ett
avdomnat sexliv”, blev svaret när Socialstyrelsen frågade sexsäljare
om vilka deras kunder var.
Att köpakten är kriminaliserad är förstås en anledning att vilja vara
anonym i Sverige, men samma anonymitet råder i Danmark, där
fler röster nu höjs för ett förbud liknande det svenska. Enligt
socialliberala Lone Dybkjær visar undersökningar att män som
betalar för sex antingen genomgår en personlig kris eller är del av
en kultur som accepterar köp av kvinnor. 70 procent av männen i
Thailand har köpt sex, 40 procent av männen i Spanien och 14
procent av alla danska män.
I Sverige är siffrorna i paritet med de danska, varav de flesta
prostitutionskontakter tas utomlands.
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Filmen ”Pretty Woman” har hittills gett intäkter på bortemot tre och
en halv miljard kronor. Vi måste verkligen gilla askungesagor med
lyckliga slut.
Fullt så lyckligt slutar inte kvällen i den här verkligheten. Annette
tackar för sig, plockar upp en cigarett och går ut i mörkret på
Vesterbro. Teatern kan inte rädda verkligheten – bara göra teater
av den, så att den syns tydligare.
Och sexköparna, då? Kommer de någonsin att uppvisa Annettes
oslagbara djärvhet och gå upp på scenen i en ”Torsk på Tallin AB”?
Hur många sexköpare kommer att anmäla sitt intresse för det?
Stake? Någon?
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