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Känns som en statist. Marilyn Manson platsar
platsar inte ens
ens ii Rob
Rob Zombies
Zombies supershow,
supershow, tycker
tycker
Expressens recensent. Foto: MATTIAS HELLSTROM/ALL OVER PRESS

TIDIGARE ARTIKLAR

Närmare tusen människor som
som köpt
köpt biljett
biljett stannar
stannar hemma
hemma på
på grund
grund av
av snökaoset.
snökaoset.
De missar något, men det är inte Marilyn Manson.
Det snöar - även inne på Hovet. Marilyn Manson
Manson framför "Coma white" under ett strilande
snöfall, men liksom när han i "The dope show" dyker upp som kostymklädd snögubbe och en
gigantisk DRUGS-skylt
DRUGS skylt blinkar är det inte direkt vädret som åsyftas.
Manson har
har inte
inte rosat
rosat marknaden
marknaden på
på många
många år.
år. Om
Om det
det beror
beror på
på att
att allt
allt festande
festande har
har tagit
tagit
ut sin rätt eller om han bara är kreativt förvirrad vågar jag inte svara på.
Men till och med när han, som i kväll, har en hygglig dag på jobbet känns det avslaget.
avslaget.
Nu har jag sett
sett Manson
Manson live
live ett
ett tjugotal
tjugotal gånger
gånger sedan
sedan 1995
1995 och
och han
han blir
blir bara
bara mer
mer hopplös
hopplös som
som
sångare.
Primalvrålen är för kraftfulla och felplacerade och han är
är oförmögen
oförmögen att
att hantera
hantera mer
mer
känslosamma partier.
Det är därför som "Come white", från hans senaste fantastiska album som
som kom
kom 1999,
1999, blir
blir en
en
sådan flopp. Och det är därför som stenhårda kolosser som "B
"Beautiful
eautiful people" och "Antichrist
superstar", som avslutas med att 43-åringen
43 åringen tömmer näsan på snor över diket där vakterna står,
gör sig bäst.
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Marilyn Manson
Manson uppträder
uppträder först
först och
och känns
känns numera
numera som
som en
en statist
statist som
som inte
inte ens
ens platsar
platsar ii
Rob Zombies supershow.

Marilyn Manson
Hovet, Stockholm

Publik : 3 800 på plats.
Vem: Bandet Marilyn Manson blev med sin industriella metal stora på 9090 -talet.
talet. Frontfiguren
Frontfiguren med
samma namn blev samtidigt en kontroversiell stjärna som förespråkar drogbruk.
drogbruk.
Vad: "Twins of evil" är en dubbelturné med det andra dragplåstret Rob Zombie som efter
Nordamerika nu nått Europa.
Turné: De spelar i kväll i Köpenhamn.
BÄST: Påvedräkten i "The love song" är Ghost
Ghost-snygg.
snygg.
SÄMST: En timme kort med nästan samma låtar som i somras.
Fråga
Fråga:: Hade Mansons kommentar om
om Stockholmssyndromet
Stockholmssyndromet fått
fått bättre
bättre gensvar
gensvar om
om han
han hade
hade
pratat tydligare?

Av Martin Carlsson
noje@expressen.se
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