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Ett äkta

Stämningen är mättad, fylld av
spänning. Gruppen sitter i en
källarrestaurang, den typen av ställe
som antingen är skumt eller mysigt
men i vårt fall gäller lyckligtvis det
senare alternativet. Denna gång kan
servitörerna till och med lite engelska,
så vi behöver inte ens känna oss som de
värsta turisterna någonsin, då ingen
i gruppen på 21 personer talar ett ord
spanska bortsett från ett holà här och
ett gracìas där. Alla specialdieter blir
rätt kommunicerade och vår
trerätters måltid är fantastisk.
Allt går som smort.
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edan släcks lamporna. En efter en kliver
artisterna upp på scenen till jubel och
klapp och börjar spela. En mustaschklädd
man, svettig i rampljuset men helt klart
bekväm på scen börjar sjunga, ackompan
jerad av sina medmusikanter. Ur publikens
skuggor träder den första dansaren fram till applåder. De
männen på scen som inte sjunger klappar i takt
med musiken, öronbedövande smällar varje
gång och musiken känns i hela kroppen.
Kvinnan börjar dansa, iklädd en drama
tisk utstyrsel med mönster och kontrast.
Varje rörelse är överdriven samtidigt som
den är precis och snabb och fullständigt
avsiktlig. Så många element kommer sam
man, så många artister på scen samtidigt.
Det borde vara ett säkert recept för kaos men
ändå passar varje pusselbit sömlöst samman
med varann. Sångarna likväl som dansarna
dryper av svett redan vid det här laget, svet
ten stänkande på publiken vid varje vänd
ning. Man svettas själv vid blotta anblicken
tack vare upplevelsens intensitet.
FLAMENCON ÄR LEVANDE på ett sätt som är en

uppenbar kontrast till de mer statiska mu
seibesöken vi har upplevt under veckan. Det
känns som att den fulländar upplevelsen, att det
ger en mer komplett bild av den spanska konsten. Både
Goyas senare verk och flamencoföreställningen har en verklig
intensitet, en stereotyp spansk passion. Samtidigt har vi också
upplevt den milda sidan, sittande i Salvador Dalìs hustru
Galas hem utanför Figueras, långt från omvärlden, med ett
oväder mullrande precis utanför murarna.
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Mängden fantasi
Salvador Dalí hade
är nästan svår att
få grepp om.
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TOMINA KYYNÄRÄINEN, VIRPI WESTMAN

Rena tanken på att alldeles på riktigt gå runt
bland dessa högt omtalade artisters livsverk som
man fått höra om sedan barnsben är överväldi
gande. Man måste nästan nypa sig en aning för att
försäkra sig om att man inte drömmer.
Mängden fantasi Salvador Dalí hade är nästan
svår att få grepp om. Man går från konstverk
till konstverk och varje verk är minst lika häp
nadsväckande som det föregående. Tanken som
verkligen väcktes var hur i allsin dar han lyckats
fantisera sig till något sådant, och ack om man
själv hade den talangen. Den stora respekt han
hade för sin fru var glasklart synlig i hans verk och
handlingar.
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INNE PÅ PRADO-MUSÉET med alla dessa ofattbart
realistiska målningar får man nästan svindel då
man går från det ena rummet till det andra, varje
rum fyllt med makalöst vackra tavlor av det ena
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och det andra, från religiösa motiv till självpor
trätt och allt däremellan. Första salen vi stannade
i hyste tavlor av El Greco, och första tanken som
kom var att dessa tavlor skulle man ha på väggen
där hemma. En totalt orealistisk tanke såklart men
timme in och timme ut skulle man kunna sitta och
beundra hans målningar, färgerna, motiven, allt
helt enkelt. En totalt ofattbar upplevelse.
DENNA RESA HAR gett oss den otroliga möjligheten

att se olika aspekter av både Barcelona och Madrid
och att följa med städernas rika konsthistoria. Det
har gett oss den unika möjligheten att få följa i stora
konstnärers fotsteg, äta där de åt, inspireras av det
de en gång i tiden inspirerats av och, naturligtvis,
beskåda de vackra verk de dedikerade sina liv till.
För att kort sammanfatta en upplevelse som egent
ligen inte går att sammanfatta i blotta ord så var det
fullständigt oförglömligt.
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