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Forskare: Gulinghumorns intåg i den svenska scenkonsten leder till att svenska
asiater fortsätter att hånas, förnedras, trakasseras och tvingas lära sig att deras
kroppar är något att skrattas åt.
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njutning omkring sig. Grova proletära
karikatyrer av asiater som figurerar i reklamfilmer, i annonser, på
förpackningar och i sketcher, revyer, filmer och teveserier hittas
numera också allt oftare på teaterscenerna.
För några år sedan satte Teater Tribunalen upp något så ovanligt
som en pjäs skriven av en icke-västerländsk författare,
singaporeanen Alfian Bin Sa´ats sex.violence.blood.gore, med en
helvit ensemble som alla spelade iyellowface och där affischen
bland annat föreställde en vit skådespelare som med hjälp av
klädnypor försökte få till "asiatiska" ögon. Även Turteatern utnyttjade
yellowface-teknikens alla möjligheter i sin uppsättning av Franz
Lehárs operett Leendets land, och liksom i Folkoperans uppsättning
av klassiska Madame Butterfly kunde inte de vita skådespelarna
undvika att då och då gå utanför manus och genom försök
till kampsportsrörelser, servila bugningar och löjliga leenden
överdriva det "asiatiska" som om yellowface-utstyrseln inte
övertygade nog.
Dramatens uppsättning av Elfriede Jelineks Köpmannens kontrakt i
regi av Mellika Melani bjöd dessutom på livs levande (halvnakna)
asiater på scenen som rörde sig robotaktigt och synkroniserat och
ropade i kör på kinesiska, och med två asiatiska män som
crossdressade som kvinnor. Hamadi Khemiris enmansföreställning
C på Dramaten bjöd också på asiatiska karaktärer som talade
kinesiska och japanska till publikens förtjusning.
Att svenska pjäser innehåller ”tjingtjong:ande” repliker såsom i
Stadsteaterns uppsättning av Stefan Sundströms Ön är naturligtvis
knappast något nytt – det nya greppet verkar i stället vara att låta
riktiga asiater äntra scenen och själva stå för ”tjingtjong:andet” – ett
inslag som möjligen debuterade 2008 i Dramatens och Lucas
Svenssons Svenskt landskap med kinesiska detaljer som bjöd på tre
kinesiska kvinnor som talade kinesiska på scenen. Nu är det dags
igen för lite åt gulinghumor på nationalscenen att döma av
affischerna till Brechts Den goda människan i Sezuan som just nu
pryder det offentliga rummet och får mången förbipasserande att
le igenkännande och småfnittra vid åsynen av tre vita skådespelare
som låtsas vara asiater och som med hjälp av tändstickor försöker
få till runda ögon.
Vare sig denna satsning på gulinghumorn handlar om ett
försök från scenkonstens sida att försöka nå en ny publik (läs
yngre och lågutbildade – kanske dock inte asiater) eller är ett
uttryck för den psykologiska bearbetningen av den allmänna
västerländska oron inför ett allt mäktigare framtida Asien, så
drabbar den svenska asiater som fortsätter att hånas och
trakasseras och som tvingas lära sig att deras kroppar ser
roliga ut och är något att skrattas åt.
Att den svenska gulinghumorn uppenbarligen har fått ett fäste
även i mer högkulturella och dessutom ofta
progressiva sammanhang är därför att beklaga, och min
förhoppning är att den renässans för rasstereotyper av alla de
slag som vi har sett prov på under de senaste åren inom
kulturvärlden snart får ett slut i ett Sverige som fortfarande
präglas av ett ointresse för minoriteters erfarenheter
och perspektiv, och en avsaknad av en antirasistisk etik som
förhindrar att minoriteter kränks och förnedras i det offentliga
rummet.
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