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– vilken struktur faller först?
Jag ska vara ärlig, jag har inte rört en klassiker med tång i hela mitt liv.
Jag har gjort avantgardeteater, ju nyare och mer ”unikt” ju bättre, jag har gjort familjeteater, stand up comedy, research- och intervjubaserad teater, cirkus, dans, fysisk teater
och podcast-teater utan någon fysik alls. Men aldrig en klassiker.
Det finns två sidor av det: en yngre upplaga av mig själv tyckte klassiker var dammiga
och världsfrånvända, och ville absolut inte göra ”ännu en ointressant klassiker” som folk
tyckte var fina och likgiltiga. Denna yngre upplaga ville heller inte svara på en fråga som
skulle upphäva denna världsfrånvända dammighet. Frågan är kort och enkel, och varje
regissör bör (i alla fall inför sig själv) besvara den när man ska göra en klassiker: Varför nu?
En klassiker är ju en klassiker för att den innehåller vissa universella problemställningar
som inte ändrar sig över tid. Alltså mänskliga konflikter, frågor och utmaningar som inte är
lösta, inte ens i vårt civiliserade och konstant utvecklade samhälle. Dessa konflikthärdar i
mänskligheten som kanske inte går att lösa, utan snarare kräver en slags konstant uppmärksamhet igen och igen för att en möjlig balans skal kunna upprätthållas.
Och det finns ju massor av episka dilemman att ta tag i, i vår vardag och i vår samtid:
korrumperar makt människan på samma sätt i dag, som under kejsare Neros tid? Ger makt
privilegier som är så frestande för oss människor att vi glömmer att våra undersåtar också är
människor, och vilka rättigheter ger det oss i det ögonblicket? Vilka strukturer styr samhället som upprätthåller en sådan makt? Vilka är vi som upprätthåller det? Är du eller jag själv
kejsaren utan att se det?
Strindberg koncentrerar sitt kraftcenter, sin oro över världen och hans egen plats i den,
in i två elektriska och plågade strukturella fält – klass och kön. Han ger sina huvudkaraktärer, Fröken Julie och Jean, makten i en var av dessa strukturer. Julie i klassfrågan för att hon är överklass, Jean i könsfrågan för att han är man. Kön eller klass, vilken
av dessa strukturer faller först? Kan en struktur falla och ser vårt samhälle ut som på
Strindbergs tid, eller lever vi i ett nytt? Varför nu Herr Strindberg, varför nu kära publik?
Moqi Simon Trolin, regissör
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