
“Att få förmedla möjligheter”  
- tal vid professorsinstallationen den 27 oktober 1997 
 
 
Att bli kallad till professor vid Dramatiska Institutet innebär en stor personlig heder. 
Hur leva upp till det. Jag ser det så att utnämningen inte bara gäller min person utan 
är ett ”mottagande” och erkännande av den marginella, unga scenkonst som kallas 
dockteater. Det är ett tecken i tiden, för teaterformen är stadd i stark utveckling 
överallt . 
 
Vid Marionetteatern har utbildats dockspelare i fyrtio år. Idag verkar dessa över hela 
Sverige. Ett inte obetydligt antal människor har fått arbete och inkomster och nått en 
stor publik. Men genom Dl:s engagemang får yrket och utbildningen en helt annan 
dignitet och det kommer att driva på utvecklingen.  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Avbrott: bakom talaren dyker handdockor upp med följande dialog:  
 
KASPER: Kasper! Till er tjänst! Ner med alla skurkar, diktatorer byråkrater,  
                 taxeringsmän, poliser, barnmorskor, politiker och yuppies!  
GUIGNOL: Guignol! Vive la France! Vive la révolution! Chirac à la bastille! (Kasper  
                 pucklar på Chirac.)  
CHIRAC:  Quoi? Eh? Oh?  
PUNCH:   Punch, your humble servant! Punch you here and punch you there.  
                 Long live the Queen!  
DROTTNING ELIZABETH: (song) Oh dear! – oh DEAR!  
PETROUSCHKA: Petrouschka! Perestroika! Glasnost DA, Boris NJET!  
YELTZIN: Komaloff ! Katastrofff ! (Petrouschka pucklar på Yeltzin.)  
PULCINELLA:  Pulcinella! Ribelliona! Ciao!  
KASPER: Minera alla ämbetsverk – där MEDLIDANDE PÅ ARBETSTID är tjänstefel!  
PULCINELLA: Lobotomera alla samhällets hycklare!  
KASPER: Och vilka är det?  
ALLA:  ALLA DE RÄTTÄNKANDE ….hihihi (snabb sorti)  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Kasperteatern i all ära, men dockteater omfattar långt mera än bara det ( KASPER: 
BARA ? HÖRRU ! )  eller Muppet-shows! Dockteatern förekommer i de festa av 
världens kulturer. Med ursprung i religiös rit har den blivit i högsta grad folklig ty den 
fängslar barn och vuxna överallt och över sociala, ekonomiska och språkliga gränser. 
När den är som allra bäst kan den lyte fram subtila uttryck för ren grace och poesi. 
Kan erfarenheter på detta område tillföra Dl:s mångskiftande utbildningsformer något 
nytt eller annorlunda?  
När Inger Zielfelt initierade samarbetet talade hon om Marionetteaterns erfarenheter 
som en felande länk vid Dl. Nu har dockteatern många ansikten. Det finns rika, 
levande traditioner men också konventionell teater där traditionerna stagnerat.  Och 
så finns moderna strömningar, som kännetecknas av ett vilt experimenterande med 
formen. Själv menar jag att dockteatern behöver befruktan från både traditionen och 
andra konstnärliga discipliner.  
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Först gäller att söka definiera dockteaterns egna lagar, som gör den till något mera 
än imitation av skådespelarnas teater. Dess berättigande ligger i förmågan att 
gestalta på ett annorlunda sätt. Marionetteaterns samlade sökande efter detta 
genuina, dess tvärkulturella experimenterande och dess specialistkunnande inom en 
självständig teaterteknik kan erbjuda dimensioner av visst intresse för utbildningen 
inom mask, scenografi och kanske även andra ämnen.  
 
Ty dockan är lika mycket figur som mask som rörlig scenografi som bildteater som 
animation och den kan användas som ett alternativt uttrycksmedel lika väl i drama 
och komedi som i opera, dans, mim och film. Den är på så sätt ett 
gränsöverskridande instrument med vilket allt är möjligt. 
 
Den gemensamma nämnaren heter s t i l i s e r i n g. Med den synen blev det 
naturligt för mig att söka teaterns repertoar i den stora, redan skrivna 
världsdramatiken, alltifrån Sofokles till samtida, vilket medför särskilda krav på 
bearbetningar och dramaturgi.  
 
I mitt yrke sysslar vi med konstgjorda aktörer. Det innebär att ständigt tampas med 
frågor om form, färg, ljus och teknik, dvs med estetiken. I vissa tider ställs estetiken 
emot etiken, vilket kan vålla en dockteaterman sorg. Eftersom det viktigaste med 
teatern ändå är att  b e r ä t t a  står estetiken i innehålets tjänst. Skärskådar man 
begreppen finns ingen konflikt, inget antingen-eller, mellan estetik och etik. När de 
samverkar kan distinktionen mellan dem t o m försvinna! Den bästa dockteatern är 
den där åskådaren glömmer att det är dockteater !  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Avbrott: En stor stavdocka föreställande Gandhi förs in av tre spelare. I ett kort tal 
förmedlar han sin icke-våldsprincip. Uttåg.  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
På tal om andra världar: det var nog inte dockteatern som gjorde mig 
världsmedborgare utan mera personlig läggning, levnadsomständigheter. Jag hör – 
stundom till min egen överraskning – till invandrarna, till dem som en gång ryckts upp 
med rötterna. D e n  alienationen blev för mig en sporre: är man hemma överallt och 
ingenstans kan det stimulera till att söka rötter både hemma i Sverige och i världen. 
Turnéer över hela jorden och möten med andra kulturer ökade lusten att utforska och 
överskrida olika etablerade gränser, mellan olika dockteatergenrer, mellan dockteater 
och annan scenkonst och gränser mellan kulturer. Därav lärde jag den banala och 
samtidigt så revolutionerande sanningen att människorna på denna planet har mer 
gemensamt än vad som skiljer dem åt. Omsatt i praktiskt gestaltande blir resultatet 
rollkaraktärer och pjästolkningar som utgör en slags gemenskap, trots att de på ytan 
kan synas oändligt olika.  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Avbrott: parad av stora dockor från vitt skilda pjäser och kulturer.  
………………………………………………………………………………………………….. 
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Jag lärde också att livet är alldeles för kort för att förverkliga de möjligheter och 
visioner man upptäcker efter hand, särskilt när en stor del av tiden upptas av kampen 
för överlevnad. Å andra sidan lär man sig göra mycket med litet. När jag mötte min 
granne Allan Edwall på Brunnsgatan brukade vi språka om våra respektive teatrars 
aktuella svårigheter. Han undrade hur jag stod ut. Faktum är att jag aldrig hade 
intresse eller tid att hemfalla åt bitterhet. I mörka stunder hade jag privilegiet att få 
hämta nytt syre vid internationella engagemang eller genom utflykter till regi inom 
opera, skådespelarteater och film. Det ökade intresset för tvärkonstnärliga 
gränsöverskridanden men också för att återvända till dockteatern. På grund av sitt 
mindre format erbjuder denna en stor frihet att skapa på många olika områden!  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Avbrott: KASPER: Hörru! Kom ihåg att du är dödlig!  
…………………………………………………………………………………………………. 
 
En annan viktig faktor att inte ge upp i motvind var och är de  u n g a. När de kliver in 
på Marionetteatern och gratis får lära sig yrket har det delvis egoistiska 
bevekelsegrunder: så rekryteras nya medarbetare och så tillfredsställs mitt eget 
behov av att behövas. Att kunna entusiasmera unga, få förmedla möjligheter, det är 
som bensin i min motor. Just  f ö r m e d l a,  för i mitt bagage finns ju mycket av 
andras gods: säregna mästare står beredda att dela med sig av unikt kunnande. De 
kommer från andra världsdelar eller från Skeppsholmen, där Arne Högsander har 
verkstad eller från Färingsö på Svartsjölandet där Thomas Lundqvist bor….  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Avbrott: Thomas Lundqvist dyker upp, plockar ur sin väska fram dockan 
Schwindelfritz och håller en komisk hyllningsmonolog.  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Som kanske framgår kan den intresserade räkna med ovanliga konfrontationer, 
kulturkrockar. Ta t.ex. herr Krishnankutty Pulavar från Kerala, Indien. Han kunde 
tyvärr inte komma idag men låter hälsa att när han kommer hit för att undervisa börjar 
lektionen med att han medelst vattenstank och rökelse fördriver de onda andarna 
inom er ! 
  
Kan man verkligen älska dockteater? Den som förbehållslöst säger sig göra det är 
nog lite knäpp eller fanatisk. Som all annan konst måste den vara ”bra” i meningen 
appellera och engagera åskådaren. Själv fascineras jag av det märkliga fenomenet 
att man kan uppleva liv där man vet att inget liv finns. Därtill behövs figurer med en 
stark utstrålning och så något annat: åskådarens egen medskapande fantasi. Utan 
den får ingen död docka liv !  
 
Jo, nog har jag mött många skäl till att tycka om dockteatern, t.ex. i Rangoon, l den 
mäktiga trappan till Schwedagon-pagoden pågår all sorts kommers. En gumma 
vinkar mig till sig. Hon säljer burmanska marionetter och i förhoppningen om en god 
affär inviger hon mig i hemligheter: hur skilja en äkta marionett frän en falsk ? Jo, 
ögonen ska vara av glas, inte målade, så att ljuset utifrån reflekterar dockans ”själ”. 
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Kunde inte Strindberg ha uttryckt sig så ? Sedan lyfter hon upp en dockas praktfulla 
kostym och visar ett konstfullt skulpterat könsorgan i träkroppen. Varför, undrar jag, 
göra sig sån’t besvär när ingen någonsin ser detta? Gumman svarar: marionetten är 
en avbild av människan. Människan är en avbild av Gud. Gud är fullkomlig och 
fulländad – då måste även marionetten vara det! Någon fördjupning i ämnet blev 
aldrig av för just då kom en polis förbi och gumman försvann som en blixt. Det är 
nämligen förbjudet i Burma att exportera landets kulturarv och marionetterna anses 
tillhöra kulturarvet! Försök det i Sverige!  
 
Det finns ett annat skäl att ägna mera uppmärksamhet åt olika former av stiliserad 
scenkonst, nämligen det förhållandet att den är så outvecklad i vår nordeuropeiska 
kultur. Den har liksom aldrig slagit rot norr om Berlin, som om stilisering skrämmer 
bort.  Den förväxlas  ofta med  att förkonstla eller fjärma sig från verkligheten. Men 
det handlar bara om andra perspektiv på verkligheten. I min värld är inte masken 
eller dockan till för att dölja utan för att avslöja, förtydliga, framhäva. 
  
När kung Oidipus får veta sanningen om vad han gjort sticker han ut sina ögon. Han 
drivs därtill av insikten hur förblindad han varit tidigare. Men innebär inte den insikten 
just att han blir  s e e n d e ?  Därför dyker han i min sceniska värld inte upp med 
bloddrypande ögonhålor utan med vidöppna ögon, som äntligen ser. Det sker med 
hjälp av en mask. Masken kan alltså demaskera.  
 
Att demaskera syns mig alltmer angeläget i vår värld, allteftersom den mörknar. Då 
avser jag inte i första hand teaterlivets sorger och bekymmer. Jag tänker på 
människans oerhörda destruktiva kraft Den som vill se kan se den: dagligen, i stort 
eller i smått, så smyger sig en själens tvångssterilisering på oss som ingen undgår 
därför att världen blivit för liten och orden utarmats till den grad att också jag undrar 
om jag kan göra mig förstådd…  
 
Hur kan man då ändå fortsätta – och det alldeles utan att lida? ”Det ljusnar redan när 
man utan att bli rädd törs se hur mörkt det faktiskt är”, skrev Göran Palm. Nog är det 
så, men det räcker inte för mig: att demaskera kan vara positivt: att ständigt 
återupptäcka och glädjas åt det oförstörbara mirakel som människan också kan vara. 
Med den naiva synen som vapen vill jag, gärna likt Don Quijote, vara med och 
kommunicera om angelägna frågor här och nu: agera i stället för att reagera, vara i 
stället för att bli, som en vän i Delhi sagt, eller med andra ord, just så som teatern kan 
göra. 
  
Här ville jag sluta, om jag inte i ett samtal med Kjell Grede hade fått höra en mening 
som gick rakt in i hjärtat på mig därför att den utan någon försköning eller choser 
förklarar drivkraften hos konstnären, också hos mig. Meningen lyder: ”Konstnärskap 
är en livsvilja som inte är argumenterbar!”. 
  
Det gillar jag.  
 
Michael Meschke, Stockholm den 27 oktober 1997, 
tal vid professorsinstallationen vid Dramatiska Institutet 
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