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”Bara det att vilja
göra en föreställning
alldeles ensam, vem
tror han att han är!”

Kära publik, jag hörde för många år sedan några programledare på radio diskutera
om de var ”gruvare” eller ”grämare”. Gruvar man sig för något man ska göra, oroar sig
och målar upp allt som kan gå fel innan man gör det, och sedan tar allt med gott mod och
säger ”det blev som det blev”, eller kastar man sig ut utan en tanke på omständigheterna
och grämer sig sedan i evighet? Det är alltså frågan om två personlighetstyper. En som
oroar sig innan och en som förbannar sig efteråt (kombinationen existerar också tyvärr).
Allt vi gör omges av förväntningar och drömmar, men också av skräck och oro. Ändå
utsätter vi oss ständigt för det okända och det omöjliga, vi gör det som skrämmer oss mest.
Kanske för att vi måste, men mest för att vi vill. Att stå på scen säger många är det värsta
de kan tänka sig. Att stå inför publik och bli granskad och dömd, stirrad på, genomskådad och utbuad. Många skådespelare tycker också att det är obehagligt trots att det är
deras yrke och de har repeterat och förberett sig länge. Man drömmer ofta inför premiärer
gräsliga mardrömmar där man glömt alla repliker och bara har kostym på överkroppen, att
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man inte hittar ut från scenen och fastnar i scenografin (ja, det är jag som har drömt det).
Givetvis tillhör dessa mardrömmar alla yrken och situationer livet utsätter oss för, men teatern är ett mycket bra och tydligt exempel på vårt högmod och vårt fall. Eller våra drömmar
och den del av oss som tvivlar och tror att vi ska misslyckas. Mod och prestationsångest
i ständig kamp (Jag tycker nog att längdhopp också är ett mycket bra exempel. Jag kan
hoppa längre än alla andra! Jag känner det på mig!).
Vad är det då vi ska få se ikväll?
Det finns en pjäs som ska spelas och det finns en scen, en skådespelare och givetvis
en roll. Eller flera roller. När författare beskriver sitt arbete så säger de ofta att deras
karaktärer får ett eget liv och gör lite som de vill. Karaktärerna styr berättelsen och inte
författaren. Så kan det vara med rollfigurer också, de växer utanför det givna manuset och
kan existera helt utanför pjäsen och scenografin. När pjäsen spelat färdigt så saknar man
dem, ibland är saknaden oerhört stark och nästan som om man förlorat någon närstående.
Fördelen med rollfigurer är att eftersom de inte levt på riktigt så kan de heller inte dö på
riktigt. De finns någonstans och kan återuppstå igen.
Jag säger inte mer nu. Det vore att avslöja för mycket.
Var rädd om era drömmar och varmt välkomna till Den komiska tragedin!


Petra Brylander, regissör

”Ack! Kärleken!
Är det den
värsta eller den
vackraste av
alla idéer?”
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Spelas kl 21
Insläpp från kl 20
Ons 3 aug
Tor 4 aug
Fre 5 aug
Mån 8 aug
Tis 9 aug
Ons 10 aug
Tor 11 aug
Fre 12 aug
Mån 15 aug
Tis 16 aug
Ons 17 aug
Tor 18 aug
Mån 22 aug
Tis 23 aug
Ons 24 aug
Tor 25 aug
Fre 26 aug
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