petr a von k a nt, född 1972 i Nürnberg, är en t ysk
bildkonstnär, performanceartist och regissör. Hon f ick
sitt konstnärliga genombrott 1999 med utställningen
My life in general på galleriet Weiße Raum i Berlin.
Under sin tidiga karriär arbetade von Kant mest
med måleri och skulptur. Efter en personlig k ris, då
hennes make omkommit i en bilolycka, övergick hon
till foto, video och performance.
Petra von Kants eget liv är inspiration och motiv för
hennes konst. Hennes verk är själv utlämnande och ofta
sexuellt utmanande. Tematiken pendlar mellan mörker
och ljus, djupaste allvar och grotesk humor.
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UT UR
KVINNORUMMET
”Det låter bara hårt, därför att jag använder
huvudet. Det är du tydligen inte van vid, att
kvinnor tänker” (Ur Petra von Kants bittra tårar)
”Världen är sådan som man har vilja och förmåga att föreställa sig att den ska vara. Om
den nuvarande världen inte lever upp till ens
föreställningar om hur den ska vara, och ens
vilja inte är stark nog att genomdriva ens föreställningar om världen, har man trots allt den
bräckliga möjligheten att existera i konsten eller i drömmen. Det finns bara detta enda liv
och det kan man inte uppskjuta tills det tusenåriga riket eller revolutionen har kommit. Det
fordrar att man lever det här och nu.”
Så skrev den danska filmvetaren Christian
Braad Thomsen i boken Fassbinder – en resa

mot ljuset som han gav ut 1983. En sorge
bok över den tyska filmregissören Rainer
Werner Fassbinder som dött året innan.
Fassbinder föddes den 31 maj 1945 och
lämnade efter sig en uppseendeväckande
stor produktion: 43 filmer (vissa av dem
TV-
serier) plus pjäser och teaterföreställningar. I genomsnitt blev det 4-5 filmer per
år, i en så rasande takt som om han skulle
ha vetat hur lite tid han hade på sig. Många
av dem är klassiker idag, som Veronika Voss
längtan, Berlin-Alexandersplatz, och Maria
Brauns äktenskap. En arbetsnarkoman som

gjorde sitt privatliv till film och bodde, levde
med och älskade de människor han arbetade med. Han var utbildad skådespelare
men självlärd i allt annat. Han flyttade hemifrån vid 11 års ålder, fnaskade, läste böcker,
gjorde avantgardeteater i München – sexton
föreställningar på tre år som författare/regissör/skådespelare. Till teatergruppen hörde
bland andra Andreas Baader som senare
försvann med vissa av de andra skådisarna
för att bränna varuhus och vidare till andra
terroristaktioner. Fassbinder var också samhällskritisk men ville verka som konstnär.
Braad Thomsen skrev: ”hur fet, ovårdad,
hysterisk och aggressiv (Fassbinder) än var,
så har jag aldrig känt någon vackrare människa än han och denna bok är ett försök att
säga, att hur depressiva, motsträviga, provocerande och avvisande hans filmer än är, har
jag aldrig sett några vackrare filmer än de.”

terroristerna för att tvinga staten att skydda
kapitalet bättre” säger en av hans rollfigurer.
Han trodde aldrig på att kapitalismen kunde
störtas med revolution eftersom de som tar till
våld blir till vad de bekämpar. Han trodde inte
på några utopier utom utopiernas nödvändighet. I hans filmer är människorna varandras
befriare och bödlar och i allt han visar är han
aldrig överlägsen utan medskyldig. Han såg
människan: sjaskig, sårad, ful, rå, utsatt, mot
bjudande, öm, okontrollerad, älskvärd och
ärlig. Står publiken idag ut med att se henne?

Fassbinder sa i en intervju 1974: ”Det bästa
jag kunde tänka mig skulle vara att skapa
ett slags förbindelse mellan ett sätt att göra
filmer som är lika vackra, starka och underbara som Hollywoodfilmerna och som ändå
inte ovillkorligen är bekräftelser. Det är
verkligen min dröm att göra en tysk film som
är lika vacker, fantastisk och underbar och
Utifrån filmerna går det att skönja en linje ändå systemkritisk.”
från Fassbinder till Pedro Almodovar, främst
Det här var precis vad han gjorde i Petra
till hans färgmättade kvinnomelodramer. Till von Kants bittra tårar, som spelades in på tio
Lars von Trier som verkar ha haft en lika kao- dagar. Melodramat är mättat av känslor, hystisk barndom i ett vänsterintellektuellt hem teri, närbilder, silkeslena 50-talsballader
(Rainer flyttade bort då mamman tog hem sin (använda narrativt, utan ironi). Färger: rosa,
20-åriga älskare). Även till Aki Kaurismäki orange, rött, bruntonade renässansmålningoch hans lakoniska arbetare, knappa dekor, ar på väggarna. Rodnande och fnasig hud.
märgfyllda dialog och fåtal personer. Och så Skyltdockor och speglar. Hela filmen i ett
klart till Todd Haynes som älskar Hollywood- enda klaustrofobiskt rum. Påminner inte så
regissören Douglas Sirk lika högt och vars lite om Ingmar Bergman, kanske mest SceFar from heaven är lika influerad av Fassbin- ner ur ett äktenskap med sina närbilder, långa
ders utsökta Sirk-remake Rädsla urholkar sjä- pratsessioner, stora känslor. Men här förelen som av originalet.
kommer sex kvinnor, inga män. Telefonen
har en komiskt påtaglig roll, som ett vapen
Men vem, förutom filmregissörer, ser Fass- eller en mikrofon.
binder idag? Det är synd för vår tid skulle
behöva hans filmer som synade fascismens Petra von Kant är en känd modetecknare,
rötter och Tysklands närhistoria. Politiskt var spelad av en av Fassbinders favoritskådeFassbinder klarögd: ”kapitalet har uppfunnit spelare Margit Carstensen. Petra är 35 år,

frånskild, bor i en elegant lägenhet där hon
även jobbar med sin medhjälperska och allt i
allo Marlene. Hennes tonårsdotter Gabi är på
internatskola. Hennes väninna Sidonie introducerar henne för Karin Thim, spelad av en
ung knoppande Hanna Schygulla. Karin och
Petra har en stormig kärlekshistoria.

Förutom om kvinnoroller (förebilder är alltid
reaktionära, ansåg Fassbinder) handlar filmen om att kommunicera. Liksom alla melodramer delar Petra von Kant drömmen om att
kunna säga allt, förklara allt och bli förstådd
av alla. Men Petras ord tjänar bara till att hålla människorna på avstånd – hon vill till varje
pris inte ta reda på vad de tänker.
Ändringarna mellan Fassbinders eget pjäsmanuskript och filmversionen pekar i samma riktning. De flesta handlar om Marlene,
denna typiskt melodramatiska rollfigur: den
stumma som ska börja tala.

Första gången vi ser Petra är i ett telefonsamtal med modern. Hon ser rakt in i kameran,
vacker, dominerande, berättar aggressivt
sin historia som människor med makt har för
vana vid att göra – om hur hon ville vara jämlik med sin man: ha ett öppet, ärligt, vackert
förhållande men att det slutade med att hon We’ve come a long way, baby. Eller har vi?
blev lägrad som en ko av en tjur. Men up- Problematiken i denna drygt 40 år gamla
penbarligen lever hon enligt devisen ”tro på film kommer mig fortfarande inpå huden –
vad jag säger, inte vad jag gör”. Hon smin- många mönster är tröttsamt bekanta. Den
kar sig, förtrycker sina närmaste, använder blev till 1972, en optimistisk tid när kvinnosina pengar för att dominera dem, köper de- rörelsen var som mest på offensiven i Västras kärlek och ber dem ljuga eller tiga för att världen, under den andra feministiska vågen.
göra henne glad. På slutet ser vi Petras sam- Idag syns det tydligare att Petras bittra tårar
manbrott till tonerna av The Great Pretender. inte faller för att hon är kvinna, utan för att
Hennes ansikte är en likblek mask, ömsom hon är människa. Fassbinder sa själv att så
stel, ömsom skälvande. Ibland ser hon ur- länge familjekonstellationen pappa mamma
åldrig ut, ibland som en man. Full krälar hon barn existerar kommer inget att ändras och
på golvet vid sin telefon, väser, slår sönder det stämmer att strukturer är överraskande
saker. Hon far ut i anklagelser mot sin dot- sega ting. Hans lösning var att göra sina filter, sin väninna, sin mor. Till slut går något mer med sorgliga slut. Inte för att uppfylla
sönder och hon förstår att hon själv inte har åskådarens längtan – utan för att väcka den.
varit ett dugg bättre: hon har heller inte kun- Som han sa i en intervju 1981:
nat älska utan att ställa krav. ”Jag älskade
henne inte. Jag ville bara äga henne”, säger ”Bara genom varje enskild persons längtan
Petra om Karin. Och därför att hon äntligen efter något annat kan något annat uppstå.”
ser sig själv kan hon också möta sin mamma i
en av de mest oväntat ömma mor-och-vuxendotter-scener jag sett.
Sara Ehnholm Hielm, filmkritiker och förläggare
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