
tackla alla hot. Eller? Allt eftersom diagram-
men som flimrar förbi i bakgrunden blir allt
brantare växer tvivlet. Skådespelarnas tidi-
gare så välstrukna skjortor skrynklar sig och
hänger ut ur kostymbyxorna. Frisyrerna står
på ända. Det slicka snacket krackelerar.

ATT GÖRA TEATER av vetenskap och klimatpoli-
tik är ingen lätt uppgift. Hur kommer man
ens på tanken att försöka dramatisera kol-
cykeln, koldioxidmåttet ppm eller tillväxtens
begränsningar? När hela ensemblen efteråt
samlas bredvid scenen berättar regissören
Ulf Evrén om hur han 2006 läste boken Ovä-
der av Mark Lynas. 

– Plötsligt slog det ner som en bomb i
mig att ”shit, det här händer nu!” Innan det
hade jag haft inställningen att klimatförän-
dringar är något ganska skönt, eftersom jag
verkligen hatar vintern. Men när Mark
Lynas satte ihop sammanhangen och visade
hur ekologin förändras och vad det inne-
bär… Jag blev helt galen, för det var ingen
som pratade om det!

Riksdagsvalet 2006 närmade sig, fortfa-
rande utan någon större klimatdiskussion.
Tvärtom ville alliansen sänka bensinskat-
ten. Teater Barbara bestämde sig för att
göra en klimatpjäs för att göra människor
uppmärksamma på vad som faktiskt håller
på att hända.

– Men så vintern 2006/2007 smackade
det till i det allmänna medvetandet, och
plötsligt pratade folk faktiskt om klimatet.
Då blev ju den pjäs som vi hade tänkt göra
plötsligt inaktuell, eftersom den var ett rent
skrik, säger Ulf Evrén.

Allt började hända med en helt ny fart:
rapporter och alarm duggade tätt, liksom
politiska utspel. 

– Vi insåg att man måste skriva pjäsen
samtidigt som man sätter upp den.

TILLSAMMANS HAR ensemblen läst böcker som
Tillväxtens sista dagar av Björn Forsberg,
Mark Lynas klimatböcker och Andreas
Malms Det är vår bestämda uppfattning att
om ingenting görs nu kommer det att vara för
sent, men också Farväl till världsundergången
av Svenskt Näringslivs Stefan Fölster. De
har plöjt klimatdokumentärer, surfat runt
på nätet och följt nyhetsrapporteringen i
klimatfrågan. De har talat med politiker,
ekonomer, forskare, näringslivsföreträdare
och skolelever.

– I och med att det är en sådan kompli-
cerad fråga ville vi ta in alla åsikter och få
med hur man ser på klimatfrågan från
näringslivets, industrins och miljögruppers
håll. Vår publik får tycka vad de vill, men vi
vill få dem att sätta sig in i frågan, säger pro-
ducenten Cecilia Holm.

Men de insåg också att det finns ett
intresse för att lära sig mer och diskutera
klimatet på allvar, inte minst hos många
unga. 

– Innan vi gick ut i skolorna funderade vi
mycket över hur tonåringar reagerar: Vill
de verkligen veta hur illa det är? Men ele-
verna hängde efter oss ända ut i korrido-
rerna. De ville veta vad vi vuxna tycker i den
här frågan, säger dramatikern Anders
Nyman.

Att de karaktärer som ska beskriva vad
klimatförändringar handlar om bär kostym
och kommer från näringslivet är ingen
slump.

– Om vi hade spelat ett gäng traditionel-
la miljöaktivister med färggranna sjalar
hade folk bara slagit ifrån sig. Därför ville vi
vända på steken. Ur det sker oväntade saker
och en massa frågor väcks, säger Ulf Evrén.

FLERA AV DE INBLANDADE har tidigare sysslat
med vetenskapsteater. Anders Jansson
beskriver det som att man ställer upp fakta
på scenen och låter dem få kropp i olika
karaktärer. Då blir det plötsligt lättare för
åskådaren att identifiera sig med dilemman,
hänga upp kunskaperna på nya krokar och
själv tänka aktivt.

Förhoppningen är också att pjäsen inte
ska ta slut med applådtacket. Genom att
dela ut politikers mejladresser och uppmana
publiken att höra av sig till dem med sina
tankar efter pjäsen vill teater Barbara starta
en kedjereaktion.

– Bara det faktum att teatern samlar
många människor i ett rum och fokuserar
allas tankar på en fråga utgör en kraft, på ett
annat sätt än om man läser en bok hemma
och inte vet vem man ska vända sig till,
säger Ulf Evrén.

– Det är roligt med feedback även i van-
liga fall, men nu vill vi försöka länka den
vidare till politiker och forskare. Den här
föreställningen känns som en del i ett pro-
jekt som inte kommer att sluta här, säger
skådespelaren Johan Ehn.

sara.jeswani@arbetaren.se
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FILM? NEJ, JAG TROR ärligt talat att tv-
serien, eller dramaserien i tv, sedan ett
bra tag tillbaka är på väg att ta över
filmens ledande roll, estetiskt, psykolo-
giskt och naturligtvis publikmässigt.
När jag försöker minnas svenska filmer
från låt oss säga sjuttiotalet till i dag
tycker jag nog att olika dramaserier
framstår som mer betydelsefulla: Från
Hem till byn, i olika omgångar, över
Tusenbröder och Möbelhandlarens
dotter och bort till Peter Birros Upp till
kamp och däremellan ett otal drama-
serier av Lars Molin. Detsamma kan
naturligtvis sägas om den amerikanska
kultur som evigt sköljer över oss: Six

Feet Under eller Sopranos, bara för att
ta några exempel, är bättre än nästan
all film som kommit under samma tid.

VAD ÄR DET som är bättre? Jag tror att
filmen som form, det vill säga ett par
timmars intensivt berättande, inte
längre riktigt förmår rymma en
modern psykologisk sensibilitet. En dra-
maserie som har fyra, fem eller sex tim-
mar på sig att berätta om människor
förmår göra det på ett långt trovärdi-
gare sätt – och regissören kan faktiskt
också räkna in vilotiden mellan avsnit-
ten, då publiken hinner smälta det som
hände i förra avsnittet. Under biofil-
mens verkliga glansdagar, någon gång
vid mitten av förra seklet, var det en
och en halv timme som i princip utgjor-
de formatet: det räckte för någon av
de stora filmstjärnorna, en Humphrey
Bogart eller en Rita Hayworth. Men det
räcker inte för den psykologi vi i dag
kan tro på. Mycket riktigt kan det

ibland kännas som att det traditionella
biofilmsformatet därmed istället mer
och mer reserveras för den rena action-
filmen. Där behövs ju knappast någon
psykologi. Realismen, ja den har istället
sakta men säkert vandrat över till tv-
mediet och på vägen dit också gjort sig
av med en hel del av den maskulina
hjältefokuseringen. Tv-mediet är i den
meningen oändligt mycket mer pro-
gressivt!

MAN MÄRKER DET DÄR till och med i
ganska dussinaktiga produktioner. Jag
brukar se Beckfilmerna. Det är ju fristå-
ende avsnitt, men manusförfattarna
har ändå låtit vissa relationer utvecklas
från avsnitt till avsnitt, som till exempel
det som nu börjar likna en kärlekshis-
toria mellan Gunvald Larsson (Mikael
Persbrandt) och Martin Becks dotter
Inger (Rebecka Hemse): från avsnitt till
avsnitt rör det sig litet framåt (eller
bakåt) och tid blåses in i den relatio-
nen och gör det hela långt mer trovär-
digt än om den i en bioversion skulle
pressats in i en tvåtimmarsfilm. Tiden
talar för tv-mediet. För min del är det
till och med numera omöjligt att se
Sagan om ringen-trilogin annat än i
the extended version; bioversionen
känns fruktansvärt stympad.

ATT GÅ PÅ BIO kommer, tror jag, alltid
att vara en upplevelse: Stor duk, delta-
gande i en rit. Men den mest avance-
rade estetiken och psykologiska sensi-
biliteten finner vi knappast längre där,
utan i soffan framför tv:n. När jag skri-
ver det här ser min fru på den danska
släktkrönika som går på SVT. Hon är
mer uppslukad av den än vad jag är av
detta.

”Filmen som form, det
vill säga ett par timmars
intensivt berättande,
förmår inte riktigt längre
rymma en modern
psykologisk sensibilitet.”

Ingen dum burk

KRÖNIKA

Göran Greider

Övriga kulturkrönikörer: Tiina Rosenberg, Jonas Fogelqvist, Anna Hellgren, Josephine Askegård

Läste nyligen om Markus-

evangeliet i Bibeln, det

äldsta av evangelierna.

Fan vad bra det är! Det är ju en aktivists dag-

bok! De fattiga går före de rika. Romerska

ockupanter och judisk överhet är fienden för

den fredlige revolutionär det handlar om.

KULTUR-
TIPSET!

LITTERATUR

”I och med att det är en sådan
komplicerad fråga ville vi ta in alla
åsikter, få med hur man ser på klimat-
frågan från näringslivets, industrins
och miljögruppers håll.”
Cecilia Holm, producent.

går nu sin andra termin av sex, och
har satt upp Djurfarmen av Geor-
ge Orwell. Kärnbudskapet i boken,
att makt korrumperar, är något
palestinierna dagligen fått bevitt-
na på alltför nära håll under de 42
år som de ockuperats av Israel,
inte minst i de mer än 600 väg-
spärrarna där förödmjukelse är ett
konstant inslag.

Stora delar av Jenins flykting-
läger jämnades också till marken
av den israeliska armén 2002, då

även teatern förstördes. Sedan
några år tillbaka har teatern dock
byggts upp på nytt för att i grun-
daren, israeliskan Arna Mer Kha-
mis anda, fortsätta ge flykting-
lägrets unga en plats att genom
en kreativ process verka för
förändring.

Frihetsteatern uppmärksammas
också på torsdag den 2 april i
Stockholm under en kväll på Tea-
ter Tribunalen.

BF

Konsten är lång
Belgiska les ballets C de la B:s gäst-
spel Ashes på Dansens hus i Stock-
holm den 21 och 22 mars öppnar
med förtvivlan. Det är svårt att inte
tänka på Belgiens fasansfulla
Kongoäventyr när man ser kroppar
i en hög och den svarta kvinnans
skakningar inför anblicken. Så små-
ningom övergår det hela i någon-
ting vackert, Händel-musik och
grupper som rör sig lekfullt eller

dramatiskt i klassisk fridans, men
bilden av koloniala övergrepp lig-
ger kvar genom föreställningen.
Lite skoj med en studsmatta och en
mänsklig hiss kan man bjuda på
som påminnelse om att dans inte
alltid behöver förklaras, men det
är omöjligt att inte associera kring
spring och hopp och flämt och kåk-
scenografi. Sedan får man lust att
gå hem och dansa gräl om disk och
lösningar på världens orättvisor.

JA Belgiskt gästspel.
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