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framförs på dialekt. Och på kultur-
scenen Brunnenpassage intill mark-
naden har Mieze Medusa dragit i 
gång populära poetry slamkvällar.

– I Österrike har vi alltid varit 
intresserade av att utforska språket, 
som Wiener Gruppe gjorde på sin 
tid. Det vi gör inom poetry slam kan 
ses som en förlängning av det. Jag 
tycker mycket om Ernst Jandl, och 
det som från allra första början till-
talade mig med honom var att han 
ville ha roligt med språket, och blan-
dade högt och lågt.

������ ������ ��� en sammanslut-
ning av fem poeter i Österrike på 
1950- och 1960-talen. De tog 
starkt avstånd från det djupt 
konservativa kulturklimat som 
härskade i landet även åren efter 
tredje rikets fall.

– Wiener Gruppe arbetade mot det 
strikta Österrike på 1950-, 60- och 
70-talen. Och jag tror att det är deras 
bestående dragningskraft. De gjorde 
mycket för att bryta upp samhället – 
och �ck mycket skäll för det. I dag 
reagerar vi på andra saker. Wien har 
blivit en cool stad igen, och förhållan-
det till populärkultur har förändrats.

Men dagens Wien är inte bara 
coolhet och öppenhet, även här har 
det högerpopulistiska partiet FPÖ ett 
starkt fäste. I förra årets presidentval 
stod kampen mellan De Grönas 
kandidat Alexander Van der Bellen 
och FPÖ:s Norbert Hofer. Van der 
Bellen segrade med en hårsmån, men 
många är djupt oroade för att FPÖ 
ska gå framåt i nästa parlamentsval.

– För oss som arbetar med konst är 
FPÖ naturligtvis ett problem.  
När de bildade regering med ÖVP år 

2000 skedde stora inskränkningar  
i stödet till konst och litteratur. 
Därför, men inte bara därför, är 
kulturskapares engagemang för Van 
der Bellen mycket starkt.

��� ��� �� klar med min hummus 
möter jag upp poeten Maria Seisen-
bacher. Vi lämnar Yppenplatz; 
promenerar till det 15:e distriktet, 
Rudolfsheim-Fünfhaus, även det ett 
område under upprustning. Här är 
Maria Seisenbacher uppvuxen, och 
här bor hon idag tillsammans med 
man och två barn. Hon berättar 
om de rimliga hyrorna i Rudolf-
sheim-Fünfhaus, som gör att hon 
som författare kan leva här, och om 
diktsamlingen hon nyligen skrivit, 
Ruhig sitzen med festen Schuhen 
[»Sitta lugnt med ordentliga 
skor«]. Den handlar om en kvinna 
med Alzheimers, och läsaren 
hamnar via ljuden och melodin i 
dikterna i en erfarenhet som säger 
mer än ord kan förmedla.

– Hur är det att vara poet i Öster-
rike i dag? Poesivärlden är relativt 
liten, men det �nns många spännan-
de människor och innovativa 
projekt, och staden Wien understöd-

jer litteraturen med 
stipendier och 
bidrag. Jag är inte 
så involverad i 
det som händer. 

Det är snarare så 
att jag söker lugn 

och ro för att kunna koncentrera 
mig. Wien är en bra stad att leva i, 
men det är ingen metropol. Därför 
�yttar många framgångsrika konst-
närer härifrån. 

Vi stannar till på trendiga Café 
Augustin. Någon har klottrat »We 
hate hipster« på kaféets fasad. Klotter 
som märkligt nog smälter in väl i 
kvarterets känsla av avantgarde. �	

cecilia hansson är författare  
och översättare. I våras utkom 
intervjuboken Hopplöst, men inte 
allvarligt – konst och politik i 
Centraleuropa där hon möter kultur-
skapare som Marina Abramovic och 
Michael Haneke.

Li�erära guldkorn  
i Wien

Cecilia Hanssons bästa tips för  
den litterära Wien-resenären.

Brunnenpassage
På Brunnenpassage betraktar man 
konst och kultur som en mänsklig 
rättighet. Alla är således välkomna 
till de konst-, musik- litteratur- och 
dansprojekt och -föreställningar 
som arrangeras.
(Brunnengasse 71/Yppenplatz)

Alte Schmiede
Litteraturuppläsningar, konstut-
ställningar och musikframträdan-
den i hjärtat av Wiens innerstad.
(Schönlaternengasse 9)

Literaturhaus Wien
Wiens litteraturhus – som ligger 
mitt i partykvarteren – arrangerar 
uppläsningar, seminarier och konst-
utställningar. Huset rymmer även 
ett stort bibliotek.
(Seidengasse 13)

Literaturmuseum
Wiens litteraturmuseum är en del 
av Nationalbiblioteket. Här �nns 
handskrivna dokument och första-
utgåvor – men även utställningar 
som berättar om hur den österrikiska 
litteraturen sedan århundraden 
präglats av en multietnisk och �er-
språkig tradition. (Johannesgasse 6 )

Was host gsogt
Poetry slam-evenemang på dialekt, 
i Wiens multietniska 15:e distrikt. 
(Kulturverein Tschocherl, Wurmser-
gasse 42)
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�Š��Gamla mästare 
av Thomas  
Bernhard.

�Š��Pessimistiska 
kardinalsatser: 
vademecum för de 
friaste andarna; 
Promenad med 
störningar: Drus-
kowitz vs Nietzsche 
av Helene von 
Druskowitz,  
Peter Handberg.

�Š��Från ett främ-
mande rum: själv-
biogra�ska stycken 
av Ernst Jandl. 

�Š��Alles ausser 
Grau av Mieze 
Medusa.

�Š��Ruhig sitzen mit 
festen Schuhen  
av Maria Seisen-
bacher.

�Š��Världen av i går: 
en europés minnen 
av Stefan Zweig.

� � � ��  � � �� � � � � � � � �

Hipsterhäng på modernt wiener-
konditori, givetvis på Yppenplatz.
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