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Hej,
vi ska rulla vidare på spåret kring samhällsentreprenörskap, och den här veckan breddar vi perspektivet ytterligare med temat Konst och provokation.

Här finns två spännande kapitel i Samhällets entreprenörer:
"Det verkar alltså finnas ett grundläggande mänskligt behov att trotsa den rådande ordningen /.../" så skriver Bengt Johannison och Caroline Wigren avslutande i kapitlet "Samhällsentreprenören som provokatör" (Samhällets entreprenörer, s 155). Genom att lyfta fram fem exempel på entreprenörer utvecklar de en diskussion om samhällsentreprenörens provokativa identitet. De ser lite olika typer av provokatörer hos de fem exempel de tittar på, tydligast den lokala eldsjälen å ena sidan, den provokativa konstnären å andra sidan, och ett spektra däremellan. De diskuterar vikten av att irritera och att utmana värderingar, och även ibland eller systematiskt lagen, som något vi kan diskutera som viktiga erfarenheter. De här resonemangen kan vi använda och pröva mot andra exempel, och mot våra egna erfarenheter, de människor vi har mött.

I kapitel 2:3 är det Lasse Ekstrand och Monika Wallmon som tar ett grepp på hur vi kan transformeras som människor i vårt sätt att vara, och hitta en identitet som konstnärer - eller just samhällsentreprenörer. 
De ställer frågor om hur konst och kreativitet kan vara en frigörande kraft när samhället förändras bort från en tidigare mer statisk mentalitet, som de tycker sig se. När vi lämnar industrisamhället, hur frigör vi tanken? Vi blir introducerade till begreppet ”den sociala konstnären”, en konstnär som tydligt och medvetet interagerar med samhällets utveckling. De menar här att tankestörningar och provokation är en förutsättning för en utveckling som behövs. Inte minst så lyfter de fram hur handlingar, till exempel installationer, kan skapa rum för kommunikation, öppningar för kommunikation mellan människor som annars inte hade ägt rum.

För att titta på några exempel, de ni hittar under inspiration, så pratas det här i Malmö en hel del om serietecknar-scenen, där det satiriska, svarta, provocerande ofta är en viktig ingrediens. Dotterbolaget är ett lysande exempel på ett initiativ som både provocerar och och ges ett utrymme. De är ett växande nätverk av serieskapare som har varit igång sedan 2005. Många av medlemmarna är själva framgångsrika, bland annat Sara Granér som debuterade med "Det är bara lite aids" 2008 och sedan har tecknat för flera av de stora dagstidningarna. Jag länkar till en artikel i Malmö Fria Tidning som träffade dotterbolaget i februari i år. På deras egen hemsida kan ni också ta del av exempel på deras serie-fanzines.

Blickar vi ut mot världen, kan vi också se konstnärer som jobbar i helt andra miljöer och provocerar med sin gärning.
En person som har verkat utifrån devisen att alla är konstnärer, att alla har en kreativ skapande kraft, är Augusto Boal, forumteaterns förgrundsfigur globalt.
En person som har rört sig in och ut ur olika identiteter, varit dramatiker i många sammanhang och även politiker under en period. Forumteatern, eller de förtrycktas teater, är idag en mycket etablerad form för deltagande, interaktiv teater.
Det finns en länk till en text som beskriver teaterformen lite kort. Jag vill också rekommendera den intervju som finns länkad, till Democracy now!. Amy Goodman som leder det alternativa nyhetsprogrammet gjorde en intervju med Boal själv 2007, och det här är ett program som sändes i samband att Boal gick bort förra året. Framförallt den första delen är intressant, där Boal berättar om sin resa och utvecklingen av forumteatern.

För The Yes Men så är provokationen helt självklar, de är ett gäng som skapar stor uppmärksamhet genom att klä ut sig till business-personer och figurera i olika sammanhang, de gör uttalanden, håller föreläsningar och säger en hel del oväntade saker. Här finns en trailer inför deras film The Yes Men fix the world. 

Helt säkert finns det många fler exempel vi skulle kunna titta på, och det jag skulle vilja fråga här är: Finns det några personer du tänker på som finns omkring dig eller som du känner som är typiska provokatörer? Jag har ställt den frågan i diskussionsforumet under modul 1, där får ni gärna också reagera på texterna.

