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Om mine store forventninger
til Surrugue på TV2 News.
Per-Olof Johansson
Stephanie Surrugue tiltræder 1.
september som redaktionschef
og studievært på TV2 News,
som for en uges tid siden
meldte ud, at den fremover
agter at kaste langt flere
kræfter efter at dække
kulturlivet end hidtil – fortæller
politiken.dk. Som ’kulturlivet’
i dag dækkes af medierne, er
det karakteriseret ved
stjernedyrkelsen, og det skal
blive spændende at se, om
Surrugue kan undslippe denne
fælde.
Selvfølgelig vil der altid være
stjerner i kulturlivet og hvad
Snobberi er blevet så
anden samfundsaktivitet man
kan nævne. Det som kan være
omfattende at
det prekære er, hvis synet på
ordet ikke bruges mere…
mere……
den del af livet, der
repræsenteres af alle ikkestjerner, er udsat for en
nedvurdering og mobning
værre end i nogen skolegård.
I en anmeldelse i Politiken 2.6. finder jeg denne nedvurdering formuleret lige
ud, lad det så være om fodboldscenen: ”Martin Nørskovs karriere ligner
mange andre danske fodboldspilleres skæbne som professionelle jouneymen.
Den ansigtsløse skare af omrejsende andenrangs levebrødsfodboldspillere. En
skæbne som mange andre. Det nye er at skildre sådan en spiller, som hverken
er en Laudrup eller en Henning Jensen.” Martin Nødskov er vist ingen levende fodboldspiller, men hovedpersonen i en roman af Henrik Andersen. Hvad
jeg hefter mig ved, er nedvurderingen af dem, der ikke lever op til stjernestatus, selvom enhver må vide, at uden dem var stjernen ikke mulig. Det er for så
vidt i denne forbindelse ligegyldigt om det er forfatterens, anmelderens eller
Martin Nørskovs opfattelse, det er en anskueliggørelse af nedvurderingen,
som kan bruges som eksempel inden for mange felter.
Interessant nok offentliggør Politiken, samme dag som Surrugues udnævnelse
omtales, en undersøgelse der fortæller, hvordan skuespilleres arbejdsliv er
sammensat. Her taler vi ikke om stjernerne, men om alle de andre. Her får vi

Per-Olof Johansson: Om mine store forventninger etc. side 1 af 2

syn for sagn af, hvordan den del af kulturlivet hænger sammen. Vi, der blot
kender et par af aktørerne, vidste det godt, men her står det i hvert fald sort på
hvidt. Det er en viden, som enhver må forstå dækker langt de fleste dele af
kulturlivets områder, hvad enten det er maleri, skulptur eller litteratur og musik. Jeg synes ikke, man behøver at ofre penge på flere ’undersøgelser’ i den
anledning, det må da enhver kunne tænke sig til!
Det må og skal have konsekvenser, at det er sådan. Stjernedyrkelsen kan fortsætte – men de, der er publikums repræsentanter i medierne, må lære også at
dyrke det andet lag i kulturlivet. Som det er i dag, virker det her, som om anmeldere og journalister ved at overdyrke stjernerne mener selv at kunne få
kastet lidt stjernestøv over sig. Det kan de ikke, eftertiden vil dømme dem
hårdt for deres selvglæde.
For de fleste af dem er laget under stjernerne et hvidt felt på landkortet. For
digtningens vedkommende har jeg i min ”Status for digtning 2010” formuleret
det på denne måde i Splints & Co 21 / 2010: ”Jeg har selvfølgelig ikke overblik over alt det, som foregår i digtningens verden 2010, men det er en klar
fornemmelse, at der digtes med stor bredde og at de professionelle læsere,
litterater og anmeldere prøver at holde ånden nede i flasken, som om alt dette
ikke sker. Deres professionelle bedømmelsesapparat er kun gearet til at sortere denne store masse væk, uden at kunne sætte ord på den betydning, den har
for de skrivende og deres større eller mindre kredse.” En opfattelse jeg ikke
står alene med, læs således Mikkel Thykiers pjece ’Over for en ny virkelighed’.
Forstår TV2 News’ nye redaktionschef for kulturen, at det er hér, den mægtige
opgave ligger? Politiken refererer hendes programerklæring som følger: ”Kulturen skal ikke stå og passe sig selv oppe på parnasset eller henne i et hjørne
af medielandskabet; den skal bruges og diskuteres af os alle sammen, for kultur handler jo netop om, hvordan vi er mennesker i samfundet. Derfor er jeg
vildt begejstret for, at TV2 News vælger at satse så seriøst og ambitiøst på
kulturstof med kant, perspektiv og temperament, og jeg er stolt af at skulle
være med til at lave den første regulære kultursatsning i TV2’s historie.” Det
er en programerklæring det er værd at holde hende fast på. Når sandt skal siges, så skal det med, at meget kulturliv har fået omtale og taletid på diverse
lokal-tv-stationer.
Hvis der skal fremføres en indvendig mod Surrugues programerklæring, skal
det være, at diskussionen og debatten ikke skal være det dominerende element, skønt det er den del, journalisterne bedst forstår og har øje for. Hovedvægten bør ligge på, at kulturen skal bruges, det vil sige at omtale er godt,
men tale er bedre. Når det gælder digtningen: Det er ikke det gode digts skyld,
hvis det falder til jorden i TV, men snarere en elendig iscenesættelse.


Status for digtning 2010: http://per-olof.dk/splints_21.pdf
Overfor en ny virkelighed:
http://danskforfatterforening.dk/media/39509/overforennyvirkelighed.pdf
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