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KULTUR

VALET 2018

Hyllar sin fars
förvandling

Fi vill ta plats
i fullmäktige

SIDAN 17

NYHETER
Samarbete
kring HBTQ
HÄRRYDA: Tolv
kommuner i Göteborgsregionen
har ingått i ett
samarbete för att
arbeta hårdare
med HBTQ-frågor.
Härryda kommun
är en av de kommuner som gått
med i projektet.
Bland annat
handlar det om att
samtliga kulturförvaltningar ska gå
en utbildning gällande HBTQ-frågor
och att ett nätverk
för diskussioner i
ämnet startar.

SIDAN 6

Foderbrist slår hårt
mot ridskolorna
MÖLNLYCKE: Den omfattande torkan som sommaren ridskolorna i en prekär situation. Nu har Råda Ridklubbs
inneburit har slagit hårt mot djurfodret. Det har gjort elever startat ett projekt för att rädda sin förening.
att priset stigit med drygt 500 procent, vilket har satt
SIDAN 2

SIDAN 4

SPORT
Klubbarnas
guldstrategi
FOTBOLL/INNEBANDY: Två olika
klubbar och två
olika sporter. Ändå
har Landvetter
Wings och Landvetter IF haft ett
långt samarbete
för att hålla spelarna kvar i idrotten.
Nu radar lagen
upp cupsegrar.
SIDORNA 18-19

VILKEN BADSOMMAR!
SIDORNA 8-9

Bild: JENNY FÖRANDER

i kommunvalet 9 september
om du vill att bygget av
en simhall skall påbörjas.

i kommunvalet 9 september
om du vill ha fler
cykel och gångbanor.

i kommunvalet 9 september
om du vill att barn och
ungdomar skall prioriteras i
vår kommun.
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Skildrar pappans förvandling
FOTOGRAFI: Konstnären Jesper Molins
pappa genomgick en
transformation för fem
år sedan – från man till
kvinna. Förvandlingen
gav upphov till utställningen ”Min pappa
Kamilla”, med 24 unika
foton på Jespers vänner
utklädda till kvinnor.
Konstnären och fotografen Jesper Molin bearbetar
i fotoprojektet ”Min pappa
Kamilla” sin pappas förvandling till från man till kvinna.
I stället för att fotografera
sin egen far lät han en grupp
manliga vänner klä ut sig till
kvinnor. Resultatet är 24 unika fotografier där personer
Jespers bekantskapskrets
poserat framför kameran i
fotografier som kan liknas
med porträtt eller tolkning
ar av Jespers pappa.
– Det började med att jag
behövde bearbeta och ta in
det som hände, gå igenom det
själv. Idén kom till mig direkt,
och sedan övertygade jag mig
själv långsamt att jag skulle
göra det här. Det här är min
tolkning av pappa när hon
kom ut som kvinna, ganska
visuellt överdriven, hon ville
gå all in och använda allt hon
längtat efter i så många år.

Iscensatta bilder

mellan manligt och kvinnligt,
samhällets normer och existentiella frågor om identitet
och en plats i tillvaron. I sin
konst arbetar han alltid med
iscensatt fotografi där han regisserar, stylar och skapar fotografierna från ax till limpa.

för min skull, och det blev
en ögonöppnare för oss alla,
hur obekvämt och jobbigt det
är att inte få vara sig själv, om
så bara för en stund. Tänk då
att min pappa gick runt och
kände sig obekväm i 60 år,
säger Jesper.

Ett sätt att nå ut

Medverkar själv

Att involvera vänner och
kollegor i projektet blev också ett sätt att gå ut med nyheten och berätta om pappans
beslut till omvandling.
– Jag ställde mina vänner
inför något ganska krävande, att gå in i ett annant kön,
och klä ut sig och posera som
kvinna. Men de gjorde det

Det sista porträttet i utställningen föreställer Jesper
själv i klänning, smink, lösögonfransar och peruk. Personer i Jespers närhet tyckte
att han själv skulle delta i projektet, som kronan på verket,
och så blev det till slut.
Konstprojektet hade premiär hemma i Halmstad, och

har sedan uppmärksammats
en hel del, Jesper och pappa
Kamilla har ”turnérat” med
utställningen och intervjuats
i olika tv-program. Dessutom
har det gjorts en dokumentärfilm om projektet och Jespers
pappa som sänds i höst.
– Det har fört oss närmre
varandra. Min pappa genomgick också en personlighetsmässig omvandling, från att
ha varit inbunden och inte
särskilt engagerad till att bli
väldigt närvarande i mitt och
min sons liv, han föddes precis i samma veva som pappa
kom ut som kvinna.

Bild: PRESSBILD

Fotografierna ställs nu ut
utanför Landvetter kulturhus
lagom till Prideveckan med
beskrivningen:
”Jesper Molins pappa är
en före detta elitidrottare
som också under hela sitt
yrkesverksamma liv drivit
en lokal sportaffär. Efter 60
år bestämmer han sig för att
ta steget ut i samhället och
berätta vem han egentligen
är och i hemlighet alltid har
varit. Han blir Kamilla, han
blir den kvinna som han alltid
känt sig som, han blir hel och
han blir fri!”
Jesper Molin har tidigare
arbetat med liknande typer
av iscensatt fotografi och
han utforskar ofta gränserna

Bild: ARON MIKAEL SIK

UTSTÄLLNING I ÖGONHÖJD. Jesper Molin vill att betraktarna ska ”möta” porträtten
i ögonhöjd så långt det går. ”Det här är en grupp som redan ses ner på tillräckligt”,
säger han.

ARON MIKAEL SIK

HÄNDER I HÄRRYDA
Skicka tips till Härryda-Posten aron.mikael.sik@harrydaposten.se

Utställningar
» BACKSTAGE.
Mölnlyckekonstnären Ferenc Flamm har premiär för
”Backstage”, 18 oljemålningar med motiv från
dansvärlden. 17 - 26 aug.
Vernissage 18 aug 11.0017.00, Gallery and more,
Göteborg.
» INNAN vi fanns/Lesbisk
landsbygd. Normbrytande
videoinstallationer av Sam
Hultin och fotoutställning
med nätverket Lesbisk
landsbygd intar Nemeshallen under Prideveckan.
Kan ses fram till och med
lördag 25 aug.
» MIN pappa Kamilla.
Utomhusutställning: Med

kamerans hjälp bearbetade
fotograf Jesper Molin sin
upplevelse av fars förändring från man till kvinna.
Guldsmedsplatsen utanför
Landvetter kulturhus 14
augusti - 30 september..
» FOTBOLLSKONST. En
utställning av Christina
Abrahamsson, student vid
Folkhögskolan i Angered.
Det började med skisser av
fotbollsspelarna på GP:s
sportsidor, och slutade
med fotbollspelare i papier
maché med helt andra
sponsorer än de vanliga.
Hindås bibliotek, 27 juni 31 augusti.
» BRASILIANARNA i
Hindås. Fotografier tagna
av Rolf Ohlson av de bra-

silianska fotbollsspelarna
som bodde i Hindås under
fotbolls-VM 1958. 1 - 31
augusti, Hindås bibliotek.
» GUNILLA Karlsson. Utställning ”Tovat” med tovade alster. Gyllene hinden,
28 juli - 22 augusti.

Övrigt
» REGNBÅGSPYSSEL
med Da Suss. Skapa
blomstrande hattar, styla
glittriga huvudbonader eller pimpa din keps! Tillsammans med divan Da Suss
kan du designa glamorösa
kreationer att bära på nästa kalas eller fredagsmys.
» STUDIECIRKEL: Jag
röstar! Den 9:e september

är det val. Då kan du vara
med och bestämma hur
vårt land ska styras. Välkommen till en studiecirkel
om demokrati inför valet.
Tid och plats: Tisdagar i Blå
rummet, Mölnlycke kulturhus. Torsdagar i Mötesrummet, Landvetters kulturhus.
14 aug - 6 sep
» GAMMALDANS Hindås Bygdegård-Rotundan.
Onsdag 15 augusti, Charlies på scen, 19.00-22.00.
» BOKCIRKEL: Välkommen till en öppen bokcirkel
där vi tillsammans pratar
fritt om boken ”Göra sig
kvitt Eddy Bellegueule” av
Édouard Louis. 16 augusti
17:00-18:00, kaféet,
Mölnlycke kulturhus.

!
Boktipset

Veke och den röda
baddräkten
-av Charlotta Lannebo
och Emma Göthner

”När det lilla vildsvinet
Veke hittar en röd baddräkt vid sjön är det
kärlek vid första ögonkastet. Den sitter perfekt! Men de andra vildsvinen gillar inte Vekes
nya stil. En berättelse
om att våga vara sig
själv och på så vis hitta
nya vänner.”

– FRIDA BOGREN PERSSON,
MÖLNLYCKE BIBLIOTEK

