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ErdeossamtalaromkringbokenMiinniskor i azurblitt landskap
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Ledaren
Temat fdr detta nummer iir San
Micheles och Anacapris betYdelse
som nav fdr olika kulturella
aktiviteter.
Matematik tu inte precis skolansmest
populiira iimne. Flertalet kulturarbetarebehiller dennareservation
livet ut. Men det finns ocksi avvikare.
I aretskulturdebatt har, mirabile
dictu, matematiska tlinkesatt ofta eterkommit och dessutomi oviintade
sammanhang.Bdcker har utrett de
svirfangade matematiskabegreppen
noll, ingenting, och oiindlighet, allt.
Mellan dessaytterligheter iterfinns
olika manifestationerav den
matematiskafantasin.
Den amerikanska matematikern
Edward Kasner ftirsdkte fdr hundra 6r
sen visa att matematikenvar en sjiilsverksamhetunderordnadsamma
norrner som BeethovenssYmfonier,
Leonardo da Vincis milningar och
Homeros diktning. Naturen fdrsig
Kasner med minga ursprungliga
matematiskasamband.Han var inte
riidd ftir trivialiteter. Och han citerade
giima Pascalsundran: "man sageratt
vanan iir den andranaturen.Vem vet
om inte naturenendastiir den fdrsta
vanan?"
Ja, vem vet. I en nyutkommen, hdr
refereradbok, fdrdjuPar sig ftirfattaren Levente Erdecisi CaPris
arkitektoniska skcinhetsvlirden.Inte
minst teckningamavisar det

matematiskaberoendet.Konstndren
Nils Kcilarehar i en uppmiirksammad
utstiillning just visat hur bide barndomensgeometriskaliinga mittemot
morfars hus i Valla och senareCapris
optiska sk6nhetssYnerkunnat omkristalliserasi nya milningar med
stark utstrilning. KonstndrenHenry
Ungers utgangsbilderi en annan
utstiillning hiimtas frin den storyuxna,
mingtuseniriga djurviirlden. Hans
skaparkraftstimulerasav "matematisk
logik" och resultatetkan ofta b[st
beskrivassom lyrisk sunealism.
Professomoch samhiillsdebattdren
Gunnar Adler-Karlsson har ett eget
institut fOr samhiillsforskningpfl
Anacapri. Det biologiska arvet, som
iiven betingar intelligensen,iir ett
favoritiimne. Han sticker ofta ut
hakan. "Jag har utvecklat ett huvud
med skruvkorK' siigerhan. "Med
jiimna mellanrum hugger n&gon
huvudet av mig men jag skruvar alltid
dit det igen".
En stor begivenhetiir vir bercimde
stressprofessorLennart Levis nya bok
om sitt liv med stress,till stora delar
skriven pi San Michele. Han iir bra pi
liittfattliga metaforer.Han citerar
Gunnar Adler-Karlssons tankar om
m2inniskansnatur och liknar livet vid
ett stafettloppdzir stress;ir detsamma
som skavsir i sjiilen.

Stvrelsen

Ur giistboken!

Om Capri
Den man som iilskar 6ar
har hiir sitt hjiirta kvar.
Akacieblommen sndar
niir vi frin Capri far.

H2irvill man be till stunden:
o, stannaoch frirbliv!
Man blir vid Capri bunden
fiir restenav sitt liv.

Men ginsten bdrjar blossa
som ligor mot det blfl,
och runt om Barbarossa
kiinns balsamvindarsi.

Det iir, min liv och kniv,
ett smartsamtperspektiv.
Men tack dock, bror Oliv.
Gabriel Jcinsson(13 maj 1955)

M[nniskor i ett azurblettlandskap
Skillnaden mellan en recensentoch en
vanlig liisare iir att en vanlig liisare liiser
av lust. Jag iir en vanlig l2isaresom vill
ge nd.graintryck efter att med lust ha liist
Levente Erde<isbok. - Miinniskor i ett
azurbl6'ttlandskap.
Denna bok kan liisas som en guidebok till
Capris kulturhistoria och befolkning,
men Levente Erdecisyrke 6r arkitektens
och haqs huvudsakliga syfte dr att ge en
bild av hur arkitekturen formats och vrixt
fram frin lokalbefolkningens enkla
boningar till de vidunderliga bostiider
som formats av konstndrer,fdrfattare,
eventyrareoch kungliga personer.Den
kanske mest prominenta iir Kejsar
Tiberius palatsruinVilla Jovis och fcjr
oss svenskarsiirkilt intressantaJacques
Adelswiirds Villa Lysis och naturligtvis
Axel Munthes San Michele.
Id6n till boken fick Levente under sina

eget yrke. Han beskriver och beriittar om
hur de olika husen har mist anpassasoch
inlemmas i Capris s2iregnaklippor och
vikar.
Han beriittar om hur man anvdnt husen:
om miinskligt beteendeoch arkitektur samspeletmellan gestiillareoch byggare
det iir platsensSJAL.
Boken iir lustfylld liisning som har f6tt
mej att liingta till Capri och med boken i
hand och den utmlirkta karta som finns
pi piirmomslagetbestikaplatserjag
minga ginger sett men som nu fdtt en
frirdjupning och annaninnebcird.Det iir
spiinnandehistoriainte minst personhistoria vi f6r del av.
Levente Erdeiis vackra och poetiska
sprik diir bokens titel med azurblAtt
fiirgar de olika kapitlen och minga
informativa och finurliga pennteckningar

promenader
med
sanNaLr"r",
J,i",?ali,:1ililT11X'i"J"?J
:;:3xj"fffr:fJ
det gtillde att sammanfattakunskap och
;:
information. Levente
nytt i litteraturen kring"til;l11;*;eg*
denna m6.ngbeskrivna ri med utgaigspunkt fran sitt

V[nner ska ha den heirboken. Liis den!

Jeanettevon Heidenstam
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Rot och mylla for skapandeensamhet
konstniirligt skapandesom han kallar
fdr kristallisationsprocesser.Kristallisering iir en kemisk-fysikalisk, strikt
lagbundenprocess,vanlig i naturen.
Den konstntuliga tilliimpningen fdrklaradesmera i detalj fcireutsteillningen
under ett mdte mellan konst och vetenskapi ett fullsatt dialogseminariumpi
Dramaten.Skidespelare,musikartister,
I viras stiillde konstniiren Nils Kdlare ut
tiinkare gav jiimet. Dlir beriittadeKcilare
pi Konstakademini Stockholm. Han
om sina samtalspartnersdiir de liingesen
siiger sammasak med den skillnaden att
diida var flera zinde levande.I sidana
polerna i hans fall heter geometri, en
mriten iterupptiickte han erfarenheter
gren av matematiken,och musik. I bida
som bide skapadekontinuitet och fdrfallen 16rdet sig om fdrscik att samtidigt
nyelse.Dessasamtalvar fruktbarapi
famna bide det kiinda och det okiinda.
flera siitt, inte minst niir det giillde utNils Kolare var San Michelestipendiat
smyckningenav det offentliga rummet.
ar 2001. Nu visade han upp resultatetav
Utstiillningen pi Konstakademinvar
sina mddor under mottot Solus IPse,
svindlande vacker. Diir fanns ett vibrato
ensami vzirlden.Det lir en existentiell
i fiirgplanen som gav relief it den svala'
ensamhetsom kan berikas genom
linjerena geometrin.Utstiillningslokalen
kommunikationer med bide natur och
blev ett enda stort sp[nningsf?ilt,dtu
miinniskor men aldrig integreras.Kblare
kraftlinjerna i stort f<iljde naturlagarna
iir konkretist och han anviindersom
medan totaluPPlevelsenclPPnade
beatnikgurun Jack Kerouac den ryske
irrationella fijnster mot det spontant
kompositdren Dimitd Sjostakovitj's
lustfyllda.
musik som framkallningsbad fOr
GG
sedimenterademinnen och fOr ett

Ryskan Sofia Gubajdulina, kiind tonsAttare, blev Polarpristagarei viras. Hon
frirklarade sitt intressefcir musikens
matematiska struktur med att matematik
och musik var polerna fcir den axel runt
vilken alla hennesverk utspeladesig.
Hon menadeiiven att den skapelseprocessenlika giirna kunde g61lamileriet.

Frin Nils Kdlares atelj6

Foto ChristoPherDracke
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Henry Ungersbamair var lindrigt
sagtmustiga.Hansmorfarvar den
ofta fiirdriimde konstniiren,den
Nils von Dardel.
lyriskesurrealisten
Hansgammelmorfarvar denfrustandevitalistenoch friherrenAxel
Klinkowstrdmpi Stafsund:storviltjiigare,forskningsresande,
f6rfattare.
Denneiignadeett antalir it ett vidlyftigt manuskriptom djurbildeni
konsten,sombaradelvispublicerades.I hansarbetsrumi sliiktslottet
mOtteHenry Unger exotika frin
jordensfyra hdrn,rituellainfiidingsreptiler,siillvapen,uppstoppade
samheterav alla de slag.Derura
hiixkittel av omtumlandetidiga
harbetingatkonstndrens
upplevelser
formviirld,en sinnlig
och
id6egen
sidan.I HenryUngersPoetiska
universumtu en iilg inte baraett djur

av kdtt och blod som fdljer naturens
egen rytm. Blodomloppet iir fdrbundet med geometriska figurer, kyrktom, romantiskt rtida hjiirtan. I en
tavla med titeln Meditation flterkommer i urtidsdjuretsblodcirkulation bide bamdomensinfddingsmasker och pubertetens kvinnoskijten
Fiirgema iir starka, solen liimnar ingen
skugga.Unger s6ker en symbios
mellan matematisklogik och det
kreativt upplevda. Det som mOter
betraktarenlir en strdm av associationer med djiirva kontraster.
Henry Unger iir internationalist med
Sverige och Anacapri som hemorter.
Efter debuten 1967har hanhaftT0talet utstiillningar i olika liinder.

HenryUnger:IL VIAGGIO DELL 'ANIMA,2000.
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Foto: Norberto Kuri

GunnarAdler-Karlssonhos Viinnerna
Sedanganskaminga Ar har Gunnar
Adler-Karlsson - professoroch kiind
debattcir- en stugapi Capri. Den
ligger nigra kilometer frAn centrala
Anacapri - ganskanlira Belvederedi
Migliara, d2irviigen slutar med en
bedArandeutsikt ut civerMedelhavet,
vars vigor rullar 300 meter rakt
nedanfcir.Den 19 mars i ir var
Gunnar A-K hos vir fcirenins San
Micheles Vdnner och talade-under
rubriken "Capri - min ii i
Universum".
Som debattdr och globalt samhiillsengageradfilosof iir GAK kiind runt
om i viirlden. Till huset pi Capri drar
han sig undan fcir att i lugn och ro
kunna liisa, fundera och filosofera.
Nyligen har GAK och husrrun
Marianne fcirviirvat en markbit om ca
l0 000 kvm alldeles niira stugan.Det
var den sistajordbiten utan hus och
inhiignaderoch omridet var ganska
otillgiingligt. Men nu finns dlir nisra
smala stigar kantademed smi plaitor
med citat frin kiinda och mindie
kiinda filosofer - filosofer frAn senaste
irtusenden. D?irfinns en idealistisk
stig att vandra,diir finns en realismens stig att vandra. Parken cippnade
i juli ir 2000 och iir fcirmodlieen
Europas- kanskeviirldens - f6rsta
filosofiska park. Den har rcint stor
uppskattninghos lokalbefolkninsen
pi Anacapriliksom hos politiker-na.
Parkenhar ocksi r6nt stort intresse
utanfrir Capri och bcirjat dra allt fler
bescikande.Det kostar inget att vandra
omkring diir.

"Problemet med filosofer ar aft de
ifrigasiitter allt, men sjiilva inte ger
nigra svar. Med den andrasatsen,att
han bara visste att han ingenting
visste, antydde Sokratesatt ocksAde
styrandeinte vet nigot, helt siikert, de
heller". Si skriver GAK i sin nyligen
utkomna lilla filosofiska guidebok
Tankar om vdrldens vishet. "Capri _
min 0 i Universum" ifrigasatte och
stimulerade.I vir del av universum _ i
Vintergatan - finns det mer iin 300
miljarder solar och vad vi kiinner till
finns det mer dn 100 miljarder
galaxer.Hur uppstod Livet? Varfdr
just pi vir planet?Finns det liv pfl
andrahill i universum?Det iir n6sra
av de grundfrigor som GAK tangerade.Virt livs utveckling inleddes
di bakterier bdrjade rcirapi sig. Dvs
bakterier iir vira fcirf[der! ! I
Pi Capri finns det extrem rikedom
men ocksi en enofln fattigdom. Den
frigan togs ocksi upp. Ar det de rikas
fel att det finns fattigdom - Nej. Suger
de rika ut de fattiga och ger till varan_
dra - Nej. Pi 1700-taletframhdll en
engelskekonom - som Keynes cite_
rade i sin kiinda bok frAn 1936 - att
"de fattiga lever inte trots utan tack
vare de rika.. .." Men jordensbefolk_
ningsdkning miste ha nigot med
utvecklingen att grira. Sedan 1700_
talet har jordens befolkning tiofal_
digats. De senaste40 6ren har den
fdrdubblats till ca 6 miljarder individer. Och nu riiknar "expertema',
med attjordens befolkning kanskeom
en inte alltfrir avliigsenframtid ?ir
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uppe i 12 miljarder. Enligt GAK ligger
oriittvisoma i viidden i genkortleken.
Och ftir livet iir det bara en giv ' . . Det
finns offer i den civila delen av
kampen, och i den militiira kamPen.
Niir grannarnablir fdr minga innebaA
de ett hot mot v6rt revir varfcir vi miste
sln ihjiil dem - en del av globaliseringsprocessen.I den civila delen 6r det en

medvetenkamp mot naturens
redundans...
Livet - vir stijrsta tillging - iir ocksi
v6.rtstdrstaproblem. Diirom var vi pi
mdtet alla ense.Men vad gdra 6t problemet - ja, drirom tvista de liirde, och
filosoferna har diirom ingen aning...
Hans Engman

I Filosofernaspark iterfinns 54 tlinkare. GAKs egen minnesstenhar sentensen
"Historien iir ett vildsamt utslagningsspel".

Foto: Runa Gerhardsson
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patienternagot att leva fOr. I sin bok
ger Levi mycket av sin egenlivsfilosofi. Livskvalitet iir en friga om
egna v?irderingar. Vi miste gciraklart
fcir oss vad vi vill med vdra liv och se

osstid att leva.Vi miste liira ossatt
vir stundpi jordeniir utmattoch
handladiirefter.
GG

Attentionmustbe paid
Det ?irjust detta- attentionmust
bepaid. Men dettakrZiveratt
man sdttersig ner, tittar i
backspegeln,
tdnkerefter,frigar
sig hur man sjiilv och andra
egentligenhar det och hur man
egentligenvillha det. Och vilka
valmrijligheterman har.
Dettakrflveren stundsvita
contemplativa,ett liv med
eftertanke.Men tid iir pengar.Vi
jagar mellanarbetsuppgifteroch
fritidssyssels2ittningar.
Ljud- och
upplevelsenivinskruvasupp
alltmer,krip detta,sziljdetta,gor
dig ung, gtir dig attraktiv,ta bort
dina rynkor, f<irebyggatt du fflr
celluliter.Och framfdr allt,
konsumeramera.Di blir du som
de rika, de m?iktiga.Med Cartier
som armbandsklocka,
med
Hermdsom din hals,med
Escadaeller Armani pi din
kropp.

Ftir minga ir sedanvar formeln
for ett gott liv ora et labora,bed
och arbeta.Nigon har pipekat
att detta iir pi vdg att ersdttasav
-shoppingochfucking,
konsumismoch hedonism.
Vem har ratt att siittasig till
domsiiver detta?Men det 2ir
heller inte det sakenglller.
Frigan ?irhur man sjrilv vill leva
sitt endaliv. Det kan ingen
annanavgdra6t dig, 6t mig, it
nigon annan.Det miste vi vlilja
sjiilva.Och handladiirefter.
Lennart
Levi(s.318)
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Viilkomnatill viinnernassirmmahkomster
hdstenZ00Z
TISDAG8 OKTOBER
RestaurangDddino, Riddargatan28. Klockan 18.00
"Hdsten springer skrikandegenomljungen',.
Dikfer och singer av Jeanettevon Heidenstamoch JanTham.
Buffd inkl. bordsvatten.
Tagsjtilvmedvin om du s66nskar.
Kostnad150:- Betalningenskervid ankomsten.
obs! Anmiilanom deltagande
skaskesnarastmtijligt till GudrunDahlberg,
telefon08-65041 51.

ONSDAG 20 NOVEMBER
RestaurangenOstermalmsFrisk & pizza,Sibyltegatan20. Kl. 1g.00
vad giir livet viirt att leva? SamtalmellanLennartLevi och Axel Munthe
Buff6 medbordsvattenoch ett glasvin serveras.
Kostnad150:- Betalningskervid ankomsten.
obs! Anmiilan som vanligt senasten veckafcirem6tettill GudrunDahlberg,
telefon08-65041 51.
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AgnetaNordgi6;''
Rimbogatan
8,
lI4 32 Stockhohn
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BarbroLofgren
GideonGerhardsson
Ingalill Ekholm-Frank
GudrunDahlberg
YvonneFrykberg
Ingvar Holm
GdranZachrison

ordftirande
vice ordftirande
skattm?istare
sekreterare
klubbm[stare

08- 66145 82
08 - 84 1885(iivenfax)
08 - 66805 66
08- 6504151
08- 6602293
0414-24000
08 - 302312

Wivi-Anne Nilsson
Gun Andr6asson

suppleant
suppleant

08- 6623133
08-7793290

Siillskapetsadress:

c /o GudrunDahlberg
Arbetargatan238
ll2 45 Stockholm
postgiro:25 96 90 - 6

Har du sjllv nigot trevligt minnefrin SanMichele eller nigot annat
att beriittasomkan intresseravira medlemmar- hiir av dig.
Ansvarigutgivare:
Redaktdr:

BarbroLiifgren
Gideon Gerhardsson

