
DET ÄR FREDAG MORGON i teater Barbaras loka-
ler på Kungsholmen i Stockholm. Två veck-
or innan premiärdagen den 28 mars möter
pjäsen Frossa för första gången en publik: en
minst 80-hövdad samling gymnasieelever
som under mycket buller tränger ihop sig i
salongen.

Regissören Ulf Evrén förbereder åskå-
darna på att skådespelarna kanske inte kom-
mer att kunna alla sina repliker utantill.
Manuset har nämligen skrivits om under
natten – efter att regeringens klimatproposi-
tion offentliggjordes.

Några minuter senare bevittnar eleverna

storögt hur tre kostymklädda kroppar med
strama frisyrer plötsligt förvandlas till bubb-
lande blågrönalger i livets födelse på jorden,
hakar ihop sig i koldioxidmolekyler eller
gestaltar herr Kol och fru Olja, hoppiga och
stissiga i kropparna som två knarkare av mil-
jontals års lagrad energi.

Skådespelarna Adriana Savin, Johan Ehn
och Anders Jansson spelar Samverkansgrup-
pen Facit; en konsult, en omvärldsanalytiker
och en kommunikatör som på bästa manage-
mentsvenska gör allt för att se möjligheter i
klimatförändringarna. I deras värld ska det
upplysta egenintresset och konsumtionen
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I pjäsen Frossa förvandlas skådespelarna från strama, kostymklädda kroppar till bubblande alger i livets födelse, koldioxidmolekyler och energistinna kroppar av kol och olja.

I full galopp
1971 satt Diana Vreeland i sin
våning i New York och tvingades
fundera över sin framtid. Den var
inte så lovande direkt, hon skulle
snart fylla 70, hade just fått spar-
ken efter åtta år som Vogues chef-
redaktör och nu kommit tillbaka
från Europa efter några månaders
flykt undan förnedringen. Full
galopp har varit hennes motto
men nu är det inte lätt att hålla

modet uppe. Medan hon funderar
på om erbjudandet att ta hand om
Metropolitan Museum om Arts
dammiga historiska klädutställning
i källaren är ett steg ned eller upp
tänker hon tillbaka på livet som
societetskvinna, oftast på livets
solsida.

Fria teatern i Stockholm började
spela monologen 2002 och den
har gått med utsålda föreställning-
ar, inte minst på grund av en fan-
tastisk Håkan Jonsson i rollen. Full

galopp spelas nu endast fem gång-
er, i mars och april, innan den
läggs ned. Rusa till biljettkassan.
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Frihet på teatern
I måndags hade Frihetsteatern i
flyktinglägret Jenin på norra Väst-
banken premiär för sin första elev-
produktion. Eleverna som i höstas
började på den enda professionel-
la palestinska teaterutbildningen

”Tyvärr kan jag 
inte säga att jag
är feminist.”
Kristina Axén Olin i intervju i Fokus nr
12/2002. Hon har fortfarande lite svårt
att få ihop praktik och teori, eller teori
och praktik, eller teori och teori, eller…
Samt ett skönt Brutus-hugg i ryggen på
Fredrik Reinfeldt.

Pjäsen Frossa är en föreställning så rykande
aktuell att den måste skrivas om samtidigt
som den spelas. Med den hoppas Teater
Barbara kunna ta klimatförändringarna förbi
intellektets spärrar och ända ner i maggropen
på publiken.

Men tanken är också att teatern ska ge
politiska kedjereaktioner.

AV SARA JESWANI (TEXT) OCH JOSÉ FIGUEROA (FOTO)

Håkan Jonsson i Full galopp.

Atti
2009  13

Atti
CCND1b


