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TEATER

Dansa med Bergman. 
Gränserna upplöses när 
demon regissören firas.

P å torsdag inleds Bergmanfestivalen på Dra-
maten, den fjärde sedan starten 2009. Pro-
grammet är digert  med nio internationel-
la gästspel med och utan koppling till den 

internationella film- och teaterjätten , som i år ju skulle 
fyllt hundra och därför firas extra världen över. Slående 
i utbudet av festivalföreställningar är genreblandning-
en: här presenteras inte bara titlar med de traditionella 
scenkonstbeteckningarna, utan också uppsättningar som 
beskrivs kittlande som ”förhörsdrama” (”Hearing” med 
iranska Mear Theatre Group) och ”trollerimaskin” (”Ho-
tel Strindberg” med Burgtheater från Österrike och Thea-
ter Basel, Schweiz).

Att impulser från teater, opera och dans blandar sig 
sömlöst är ett symtom på hur scenkonsten idag rör sig 
allt oftare över genregränserna (en trend som för övrigt 
betonades av Barbro Westling under sommarens teater-
debatt, som pågick i Aftonbladet och DN). Men slående 
i den stundande Bergmanfestivalen är också hur en spe-
cifik titel, ”Persona” från 1966, har snappats upp av flera 
scenkonstnärer och fortsätter att inspirera. Den belgiske 
teaterregissören Ivo van Hove och hans ”After the Rehear-
sal/Persona” är ett exempel; vår egen Dimen Abdulla ett 
annat. I ”Persona, persona, persona” utforskar Abdulla be-
grepp som identitet, masker och kamouflage och avstam-
pet tas lika mycket i Bergmans eget manus som i samtal 
med de två medverkande skådespelarna.

Vi kommer inte undan ”Persona” här hemma heller. I sep-
tember är det premiär på Intiman på Anna Bergmanns 
uppsättning, som är ett samarbete mellan Malmö Stads-
teater och Deutsche Theater Berlin. I höst planerar också 
Bombina Bombast att släppa sin virtual reality-version 
där publiken blir deltagare i dramat om den tigande skå-
despelaren Elisabet Vogel.

Ett tredje exempel är hämtat från dansområdet och gick 
att se i samband med visningen av Bergmans film på Spe-
geln under Malmöfestivalen. I solot ”Andas”, som hade 
premiär på Inkonst i fjol och som nu går på turné (Karls-
krona 25/9, Växjö 27/9, Landskrona 12/10) har koreogra-
ferna Miguel Azcue och Johanna Jonasson i kompaniet 
Memory Wax inspirerats av den process som Bergman 
befann sig i när han skapade ”Persona”. Det sägs att regis-
sören under en lång sjukdomsperiod vände sig till handen 
för att hitta sitt uttryck. Pjäsen skrevs som en övning för 
just den här kroppsdelen och utvecklades till en slags bön 
eller bikt. Bibi Andersson och Liv Ullman gestaltar mötet 
mellan tystnad och tal, mellan stilla ansikte och expres-
siv mimik – resultatet har beskrivits med termer hämtade 
från konstmusiken.

I ”Andas” faller fokus direkt på händerna, som i inled-
ningsscenen ligger placerade över Johanna Jonassons an-
sikte och med små fingerrörelser väcker dragen därunder. 
Ett öga kikar fram mellan lederna, en mun öppnar sig. Så 
sluter sig händerna och genom en fallande rörelse hamnar 
de i trakten runt hjärtat. Scenen äger en visuell kvalitet 
som helt säkert hade gillats av Bergman själv.

Om hans egen blick fängslades av de båda skådespelar-
na som kvinnliga motiv, koncentrerar sig Memory Wax på 
det kroppsliga bortom kön. Och till skillnad från uppstån-
delsen runt Bergman har detta lilla koncentrerade dans-
solo dessvärre passerat kulturvärlden utan större väsen, 
trots att Johanna Jonasson fick Konstnärsnämndens lång-
tidsstipendium en månad efter premiären. Detta är inget 
annat än ett symptom på att scenkonsten, trots genre-
utjämningar och friskare vindar mellan uttrycken, fort-
farande lider av hårda hierarkier. Här behandlas dans-
konsten ännu styvmoderligt.
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”Vad är det 
vi ser? Är det 
aktörerna  i en 
fysisk föreställ-
ning utan ord? 
Eller kopior  
av oss själva, 
betraktade  på 
avstånd från 
det liv vi annars 
lever?”

Tiden gestaltas 
med rå fysikalitet
TEATER

For the time being
Schweigman&. Metropolis, 
Köpenhamns internationella 
teater. 16/8.

■ Teaterföreställningar 
kan börja så olika: framför 
ett draperi eller en riggad 
scen. I fullskaligt ljus el-
ler i ett mörker som krym-
per rummet; bara under 
en föreställnings  första 
minuter är variationerna 
i de stämningar som ska-
pas oändliga. Jag har alltid 
gillat tanken på att försöka 
fånga den där upptakten – 
i en misstanke (eller sna-
rare förhoppning) om att 
någonting väsentligt ligger 
inkapslat i det första mötet 
med scenen och gestalterna 
som befolkar den.

Efter gästspelet  med Bouk-
je Schweigman, som räknas 
till powergenerationen av 
unga holländska regissörer, 
är det intrycken från ögon-
blicket då publiken gör en-
tré som dröjer sig kvar: som 
en diabild upplyst och för-
storad i ett dunkelt rum. En 
i taget kliver vi in i ett ma-
gasin på Østerbro, där de 
tolv aktörerna står utplace-
rade som skulpturer. Spot-
lights från taket dränker 
figurerna i ett gulvitt ljus 
som efter hand får krop-
parna att droppa av värme. 

Ansiktsuttrycken är frysta: 
en man kikar fram med ett 
grin bakom ett draperi, en 
annan har dragen förvrid-
na som av en inre plåga. En 
kvinna plutar med munnen 
i en stelnad teaterkyss. 

Vad är det vi ser? Är det 
aktörerna i en fysisk före-
ställning utan ord? Eller 
kopior av oss själva, betrak-
tade på avstånd från det liv 
vi annars lever? ”For the 
time being” är en undersök-
ning av vad som händer om 
vi hoppar av det berömda 
ekorrhjulet – som vi är duk-
tiga på att benämna men 
inte lika flinka på att utma-
na – och ger plats för and-
ra sätt att låta tiden gå. Hur 
vi strukturerar vår tid är en 
frukt av det samhälle vi har, 
menar regissören och ut-
trycker sig så här i press-
meddelandet: ”Människor 
som lever med mycket fasta 
ramar lever ofta i fruktan.” 
Fruktan, jag?

Hur gestaltar man då  nå-
got så pass flyktigt som tid, 
och upplevelsen av den, på 
en scen? Boukje Schweig-
man låter ensemblen age-
ra med en rå fysikalitet och 
zoomar in kropparna så att 
de framträder som muskler 
och miner. Språngmarscher 
genom rummet där publi-
ken hela tiden rör sig fritt 
varvas med inbromsning-
ar där ett ansikte plötsligt 
kan hamna väldigt nära. 

RECENSION 

”For the time being” är en undersökning av vad som händer om vi hoppar av det berömda ekorrhjulet.
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I en sekvens backar aktö-
rerna in i ett hörn, där de 
håller tillbaka varandras 
strävan att röra sig framåt. 
Kampen blir en kraftfull 
bild av hur vi som medbor-
gare slits mellan viljan att 
vara del av samhällets lås-
ta scheman och göra mot-
stånd mot desamma. 

Medborgarperspektivet 
 vilar också som ett funda-
ment i ”Metropolis”, den 
danska storbyteatern som 
är först i Skandinavien med 
att presentera Schweig-
man. Metropolis söker 
ständigt nya spelplatser 
i syfte att gestalta staden 
med impulser från perfor-
mance, arkitektur, ljud- och 
aktionskonst. Här betrak-
tas inte besökarna i första 
hand som publik, utan som 
just medborgare. Och som 
sådana sitter vi slutligen 
tillsammans på golvet inu-
ti en borg av flyttlådor som 
vi själva varit med om att 
arrangera. Aktörerna finns 
bara närvarande i form av 
ljud, som krafsande och 
klämtande omger oss på 
håll. Situationen påminner 
om både meditation och 
förvaring – så blir ”For the 
time being” en drabbande 
mix av egen självrannsa-
kan och ett expanderande 
inre rum.
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■ ”For the time being” spelas 
t o m idag.
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