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boikottbevegelsen BDS. 
Samtidig, i et land langt nærmere 

oss, truet et regjeringsparti med å fjerne 
støtten til et teater i hovedstaden med 
insinuasjoner om at det hadde oppfordret 
til terrorisme, mens et annet teater i en 
annen by ble møtt med krav om erstat-
ning og sensur fra borgere som mente seg 
fornærmet av innholdet i to forskjellige 
oppsetninger.

Nå skal naturligvis alle slike tvister 
behandles individuelt, men det er liten 
tvil om at det nært forestående besøket til 
israelske Einat Weizman og palestinske 

N
ylig ble det meldt 
om sammenstøt 
mellom politiet og 
arabisk-israelske 
kristne i havnebyen 
Haifa med utgang-
spunkt i en skulptur 
som ble vist på en 

utstilling kalt «Hellig gods». Kunstverket – 
utført av finske Jani Leinonen – gikk under 
navnet «McJesus», og forestilte hamburg-
er-klovnen Ronald McDonald naglet til et 
kors kun iført lendeklede. 

En katolsk prest på stedet uttalte at det 
som blir ansett som passende i Norden 
ikke nødvendigvis egnet seg på museums-
vegger i Israel, og Likuds statsråd for kultur 
og sport, tidligere brigadegeneral Miri 
Regev, stilte seg snart bak demonstrante-
nes krav om å få det fjernet. 

DETTE LOT HUN ledsage av en dårlig skjult 
trussel om å frata museet offentlig støtte, 
men situasjonen ble reddet ved at Leinon-
en – som selv kaller seg kristen – på eget in-
itiativ forlangte at verket skulle tas ned, da 
han hadde tilsluttet seg den Israel-kritiske 

Dareen Tatour – som kommer til Oslo med 
sitt felles stykke «I, Dareen T.» – plutselig 
er blitt påført en ganske uventet aktualitet 
her hjemme. 

WEIZMAN, SOM TIDLIGERE var en meget 
populær TV-skuespiller og dramatiker 
i hjemlandet, opplevde at stemnin-
gen snudde drastisk mot henne da hun 
begynte å uttrykke motstand mot å 
spille teater i de ulovlige bosetningene på 
Vestbredden, og siden har det nærmest 
kontinuerlig stormet rundt henne. 

Da oppføringen av «Palestine, Year 
Zero» ble forsøkt stoppet i 2016, endte det 
med at selveste statsadvokaten måtte gripe 
inn for å redde det, men så vel gikk det ikke 
med «Prisoners of the Occupation» to år 
senere. Da dette stykket, som ble skrevet i 
samarbeid med palestinske fanger, skulle 
vises på en populær festival for scene-
kunst, bestemte styringskomiteen seg for å 
stanse framføringen. 

Det førte til at den kunstneriske direk-
tøren og åtte teatertrupper umiddelbart 
trakk seg fra arrangementet, men kul-
turminster Regev kom raskt på banen og 

Den israelske  
kulturministerens 
innblanding i landets 
kunstfelt viser  
hvordan det kan gå 
hvis myndighets
personer ikke for
står den utfordrende 
stemmens egenverdi. 
Nå kommer et  
teaterstykke av to 
kvinner hun tidligere 
har forsøkt å stilne 
på snarvisitt til  
Norge, et land som 
lenge har vært for
skånet fra slike  
inngripener.
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barnet ankommer verden
mellom avføring og urin
skriver filosofen
den eneste inngangen
til det tørre mekaniske 
samfunnet og skjønnheten
oppstår idet slimet
første gang møter 
de stive reine sykehushåndklærne
idet naturens råhet flerres ut 
av rasjonalitetens fjærprakt og
skrikets skyggefulle mønster 
gjør sin fasjonable entré 

skrikets evige kamp mot byssinga 
har selvsagt et 
teaterlignende høydepunkt
når det dankes ut av byssanlull
når kroppen blir tung og slapp og
den jevne pusten 
blir barnerommets urverk
ja skriket kjenner sin slagmark
alltid ved søvnens åpning
skrikets vonde hvile
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Hentet fra den nye 

samlinga «Nattnød» 
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KuNstNersaMtaLe ogsÅ: 
stykket «I, dareen t.» vises 
på Vega scene til helga, og det 
vil også finne sted en kunst-
nersamtale i samarbeid med 
Norsk PeN. foto:oren Ziv.

forbød stykket, ledsaget av beskyldninger 
om at Weizman glorifiserte terrorister.

«I, DAREEN T.» – som altså skal vises i 
forbindelse med dokumentarfilmfestiva-
len Human i mars – er en soloframføring 
som fokuserer på rettssaken mot den 
palestinske poeten Dareen Tatour, og det 
påfølgende fem måneder lange fengsel-
soppholdet hennes – etter to og et halvt 
år i husarrest – som hun ble idømt. Ifølge 
påtalemyndighetene hadde hun gjort seg 
skyldig i å oppfordre til intifada gjennom å 
lese opp et dikt på Facebook som var ledsa-
get av bilder av voldelige konfrontasjoner 
mellom israelske tropper og palestinske 
demonstranter. Videre viser dommen til 
at hun hadde delt en post fra en nyhetsside 
som oppfordret til opprør mot restriks-
jonene muslimer er gjenstand for når det 
gjelder å få be ved Al-Aksa-moskeen, og 
utropt seg selv til «den neste martyren», en 
beskyldning Weizman siden har trukket i 
tvil ved å peke på at ordet for «martyr» på 
arabisk, shadid, også kan bety «offer». 

DET BLE OGSÅ nevnt at Tatour hadde vist 

bildet av en tilsynelatende livløs pal-
estinsk kvinne liggende foran israelske 
sikkerhetsstyrker som hadde skutt henne 
seks ganger, men i dette tilfellet er det 
naturligvis fritt fram for å se ironien i at det 
å dokumentere institusjonell vold blir sett 
på som mer straffbart enn overgrepene i 
seg selv. Da dommen falt, uttalte da også 
Tatour, som er israelsk statsborger, at det 
«bare er arabere som må i fengsel».

Saken mot Dareen Tatour fikk mye opp-
merksomhet, og blant annet PEN Interna-
tional tok henne i forsvar. 
Nå kan det ikke nektes for 
at det å piske opp stemnin-
gen på sosiale medier er et 
reelt problem, ikke minst 
i brennbare områder som 
dette, men de juridiske 
prosesser får raskt et visst 
latterlig preg hvis det koker 
ned til diskusjoner om 
oversettelser og tolkninger 
av dikt. 

SAMTIDIG ER DET ikke tvil om at dette 
er del av en bevisst strategi fra myn-

«Det er 
ikke lite 
som står 
på spill»
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dighetenes side. Miri Regev jobbet lenge 
med sin såkalte «culture loyalty bill», en 
lov som ville formalisert kulturdeparte-
mentets muligheter til å trekke støtten til 
institusjoner som ikke respekterte nas-
jonale symboler eller «oppfordret til vold 
eller terrorisme» (jf. debatten rundt «Ways 
of Seeing» her hjemme), men dette måtte 
hun gi opp nå rett før jul. 

Hun hevdet hele tiden at denne loven 
ikke skulle innebære noen sensur eller 
innskrenkning av ytringsfriheten, men 

realitetene viser noe annet, 
ikke minst i forbindelse 
med vurderingen av Weiz-
mans teaterstykker. Det er 
blitt pekt på at svært mange 
kunstneriske foretak i Israel 
er avhengige av offentlig 
støtte, og det er nærliggende 
å spekulere i at denne saken 
ble kjørt fram på grunn av 
sin symbolverdi, i og med at 

den kan føre til økt politisk forsiktighet og 
selvsensur.

DET ER PÅ sin plass å minne om at den frie 

kunsten bør inneha rollen som en maktens 
motstemme, omtrent som komediene i 
Antikkens Hellas eller Shakespeares narr i 
«King Lear». I moderne tid har det funnet 
sted et stemningsskifte etter den morbide 
fatwaen mot Salman Rushdie, en hendelse 
som i disse dager er gjenstand for 30-års-
markeinger, og bevegelsen har nok dessverre 
gått mot en økt forsiktighet som har grodd 
inn i det vi fortsatt vel kan kalle den frie 
verden. 

OM ISRAEL UTTALTE Weizman nylig til 
Haaretz at «det har oppstått en slags invertert 
situasjon her, der den stemmen som snakker 
om sensur, okkupasjon, nattlige arrestas-
joner, rivning av folks hjem og vedvarende 
kontroll over mennesker oppfattes som 
åndsfrisk, mens insistering på ytringsfrihet 
og grunnleggende menneskerettigheter 
defineres som sinnsforvirringer.» Det er ikke 
til å komme fra at virkelig ytringsfrihet, slik 
den arter seg i sine ytterkanter, i sin natur 
kan omfattes av et visst ubehag, men at selve 
prinsippet uansett må holdes høyere, også 
av de som rammes av dette ubehaget. Det er 
ikke lite som står på spill.


