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Fröken Julie i Kina 
 
”Should philosophy guide experiments, or should experiments guide philosophy?” 1var en 
avgörande fråga under kulturrevolutionen i Kina. 
Jag, hävdar tanken att sanningen uppenbaras via experiment, observationer.  
Den Kinesiska kulturrevolutionen hävdade motsatsen.  
 
Jag blev inbjuden av professor LU Ang 2015 att göra min forskning i Kina.   
Han föreslog att jag skulle göra en workshop 2016. Ämnet skulle bli det som jag redan så 
starkt drabbats av då jag höll Master klass på Shanghai Theatre Academy(STA): mötet 
mellan kinesisk och västerländsk/ svensk teater.   
- Hade jag lust att göra fröken Julie i Peking med enbart traditionellt skolade 
skådespelare? –frågade han. 
Professor LU motiverade valet av pjäsen med att de själva  har gjort en överföring av 
Fröken Julie till kinesisk opera.  
Jag blev jag positivt överraskad av det teoretiska materialet STA presenterade i ” 
Aspirations Sky High, Reinventing Western Classics as Chinese Operas. 2 
Författarna beskrev vad de gjorde, publicerade bearbetningen av Fröken Julie och 
beskrev vad de tänkte om karaktärerna. Alltså beskrev noggrant det praktiska arbetet 
med en text/bearbetning som ska förvandlas till en föreställning. Det var verkligen 
forskning i min smak!   
Jag tackade ja till att göra Fröken Julie och började förberedelsearbetet våren 2016. 
 
Men jag måste backa lite i tiden för att berätta något om det jag fått syn på under min 
Master Class i Shanghai och som fått mig att vilja forska vidare. Min ”Master Class” 2015 
ingick i Shanghai Theatre Academys ambitiösa projekt att under ett antal år presentera 
för deltagarna hela värdens teaterkonst, via att inbjuda bemärkta regissörer som 
representerar sitt lands teaterkonst idag.  
 
Deltagarna var 25 regissörer.  
För att kunna undervisa behöver jag ta reda på vad de jag ska undervisa kan och inte 
kan, därför började jag med en till synes enkel uppgift. Jag delade upp regissörerna på 
fem grupper. 
Varje grupp fått tre bilder. Bilderna är fotografier av mina egna collage. 
Uppgiften var att ”översätta” dessa bilder till andra bilder. 
Inte bara inspireras utav, alltså strunta i vad de egentligen berättar, eller illustrera 
slaviskt, utan att tränga in i bilden, utvinna innehållet och sedan gestalta det 
tillsammans!  
Men varför denna uppgift?  
En bilduppgift sätter igång fantasin och bringar fram material som är ocensurerat. 
Resultatet berättar om erfarenheter deltagarna delar och/eller finner kommunicerbara 
med varandra och oss åskådare. 
 
 

                                                        
1 Cixin Liu The three - body Problem 2014 Tor Books  
 
2 Faye Chunfang Fei, William Huizhu Sun  Aspirations Sky High, Reinventing Western 
Classics as Chinese Operas. Shanghai Theatre Academy 2012 
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Gruppen skulle berätta en historia med hjälp av tre bilder. Grupperna skulle redovisa 
vid dagens slut.  
 
Jag väntade mig att deltagarnas samarbete skulle vara kollektiv och att de skulle vara 
tränade i att lyssna och att processen skulle vara någorlunda smärtfri. ”Harmonisk” som 
en kines skulle önska.  
 
Vad jag misstog mig! De flesta grupperna var inbegripna av att tävla om vems tolkning 
skulle bli den rådande, istället för att fråga sig bild för bild vad de såg och sedan hitta 
gemensamt en tolkning! … Extremt individualistiska. 
 
Vid redovisningen, visade samtliga av de fem grupperna framställningar som var visuellt 
slående expressiva. Men de flesta upprepade, kopierade bildernas form eller illustrerade 
den handling de har kommit överens om. Eller i bästa fall visades upp en illustration av 
en förstådd relation. 
 
Idag vet jag att en orsak till svårigheterna är traditionen.  
De mest erfarna regissörerna i gruppen jobbade inom traditionell kinesisk opera.  
Den kinesiska traditionella gestaltningen är helt formaliserad. Det finns så att säga helt 
färdiga bilder till varje aktion och varje känsla och varje karaktär. 
Detta har blivit till en konvention som har utvecklats under många århundraden. Att 
skapa nytt i det här sammanhanget är att använda sig av de olika konventionerna och 
harmoniskt foga de samman.  
 
Därför kom så många kopieringar av bilderna som lösning på uppgiften!  
 
Det oroande mig men nu har jag fått tillräckligt med material för att ge dem nästa 
uppgift.  Deltagarna har fått ”Pelikanen” av Strindberg som läsuppgift. 
Nästa dag, hela dagen skulle grupperna arbeta tillsammans i team.  
Först skulle gruppen högläsa pjäsen tillsammans.  Sedan skulle de dela in gemensamt 
stycket i scener och varje scen skulle få en rubrik som täckte scenens handling. 
När dagen var till enda skulle grupperna sammanfatta hur arbetet hade framskridit på 
dagen. Någon grupp berättade att gruppens medlemmar hade fått syn på saker som de 
ensamma inte skulle ha fått.  Andra grupper var i kris eftersom de inte kunde komma 
överens om rubrikerna. De flesta grupperna tolkade alltför starkt rollfigurernas 
beteende som bra, eller dålig. De började moralisera, värdera, pressa på en världsbild 
istället för att beskriva vad som hände steg för steg som uppgiften var.  
 
 
Eftersom nästa steg skulle vara tolkning och gestaltning ställde jag många frågor till den 
samlade skaran. 
 
Frågor som; - Vad är barnens ansvar? – Är alla offer här? - I så falla för vad?  
Det blev plötsligt väldigt tyst i rummet. Väldigt tyst.  
Att ställa dessa frågor rörde upp något för mig helt oväntat.   
Till och med simultantolken såg skräckslagen ut.  
Då brast det hos en regissör som nästan gråtande, förtvivlat krävde; 
- Professorn kan svaret! -Vad ska vi tycka om detta? -Vad handlar pjäsen om?! 
Det var en emotionellt starkt stund och alla väntade...  
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 - Jag vet inte!-svarade jag. Det gick ett sus bland deltagarna som började småprata och 
kommentera, men jag fortsatte envist. - och om jag visste det så skulle det vara min 
förståelse, min värdering av handlingen och det säger jag inte i detta skede, utan var och 
en ska gå hem och undersöka handlingen! 
 
Denna Master Class lyckades ganska dramatiskt påvisa att förhållandet både till det 
kollektiva samskapande och tolkningsarbetet  var något mer komplicerat i Kina än jag 
kunde föreställa mig!  

Det som har förvånat mig då var det att hur snabbt det gick att vända krisen till 
kreativitet istället för att den skulle leda till förlamning.  

Jag trodde då att det var min utmärkta pedagogik som var orsaken till den stora 
vändningen. Idag vet jag att det var mitt konstnärskap som kommunicerade, därför att 
mitt metaforiska sätt att regissera var helt begriplig för de klassiskt kinesiskt tränade 
regissörerna. Jag visade nämligen några bildmässiga sätt att regissera Pelikanen av 
Strindberg och det mötte genast stort gensvar.  De kunde anamma metoden.  

Så klart att jag gillade att lära ut att våga tolka och arbeta kollektivt. I Kina. 

Mina studier inför Fröken Julie Workshoppen 16 i Peking bestod av: 
Egna förberedelser inför själva regiarbetet: alltså göra research, analys, tolkning och 
gestaltningsförslag till Fröken Julie. Studiebesök och lektioner i klassisk kinesisk teater i 
Shanghai. Teaterbesök med både tolknings och undervisningshjälp. Intervjuer och 
samtal med regissörer, dramaturger, skådespelare. Studier av kinesisk teaterteori.   
 
Det som överraskade mig så positivt i läsningen av det teoretiska arbetet där i Shanghai 
beskriver även teatermannen och teoretikern Rickard Schechner i sitt förord till; 
”Chinese Theories of Theater and Performance from Confucius to the Present”3.  
Han menar att kinesisk teaterteori -åtminstone på ytan- är “oteoretisk”. Den är 
beskrivande hellre än analytisk. 
Enligt honom handlar diskussionerna i kinesisk teaterteori om vad en föreställning 
består av, vad dess funktion kan vara och framförallt olika praktiker av pjässkrivande 
och skådespeleri. Det är med andra ord beskrivande av en praktik.  
Basen är-enligt Schechner- övertygelsen att teater är en nödvändig del av det sociala 
livet och därför beskrivandet av en praktik riktar sig till de professionella utövarna. 
Samma sak märkte jag i mina samtal med professor LU Ang i hans handledningssamtal 
sommaren 2016. Oftast handlade samtalet om den sociala funktionen av kinesisk opera 
och den sociala funktionens förändring och dess konsekvenser. 
 
Samtal/handledning i Shanghai med professor LU Ang4. 

                                                        
3 Chinese Theories of Theater and Performance from Confucius to the Present The University of Michigan 
Press 2003sid3 
4  Professor Lu Ang är ”Dean of directing department at at Shanghai Theatre Academy.”  
Lu Ang är belönad med den största utmärkelsen inom sitt fält ”Chinese National 
Elaborate Works Projekt Stagekraft”, Wen Hua award för sex gånger, Wen Hua award 
for Director två gånger, Exellent director award och många andra utmärkelser. 
 

http://www.bookdepository.com/publishers/The-University-of-Michigan-Press
http://www.bookdepository.com/publishers/The-University-of-Michigan-Press
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Citat5: 

”I believe that Traditional Chinese Theatres has four aspects that are well worthy of be 
studied by modern drama scholars. Art the same time, these four dimension constitute 
the four foundations of Traditional Chinese Theatres. 

 

1, Performing music and dances with structural preciosity;  

2, Narrating with liberty and imagination on stage;  

3, Performing with integration and skills of various means;  

4, Forming positive involvement from audience.”  

 

Här har jag upptäckt något viktigt och intressant.  Tre av de fyra viktiga punkterna i hans 
uppräkning har med själva framförandet att göra, bara punkt 2 har med 
dramastrukturen, uppbyggnaden av det traditionella dramat.   

Berättelsens, själva dramats underordnade roll kan inte bli tydligare.! 

 

 

Samtal på Lu Angs kontor, Shanghai Theatre Academy, den 16 juni, 2016: 

 
L: Det största problemet med kinesisk opera är att våra ungdomar inte är intresserade 
av det.  
 
H: Varför tror du att det är så? 
 
L: Två anledningar, den första handlar om de begränsningar som finns inom Kinesisk 
opera. Den andra anledningen är att vår regering, vårt samhälle tagit emot influenser 
från väst som gör att vi inte längre vet något om våra traditioner.  
Det är främst de amerikanska influenserna, de finns i hela världen, också i Europa men i 
Europa finns en stark vilja att bevara den egna kulturen. 
(---) 
L: Men nu ska vi inte prata politik utan konst. 
 
H: Men när det finns en så värdefull, fantastisk konst så är det viktigt att den får finnas.  
(---) 
 
L: Det största problemet med Kinesisk opera är att den är omodern, i innehåll (hur 
karaktärerna tänker), och i formen, hur den framförs, tempot den framförs i, det är stor 
                                                        
5 Lu Ang: Comparison And Fusion of Estern And Western Theatre – Observation of 
Construction of Nathional theatre from The Standpoint of Hypothetical Creation on 
Stage; ”Expatiation of Director”. Shanghai Theatre Academy 2005 
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skillnad på det och dagens estetik. Så det är inte lätt för dagens människor att förstå, och 
inte heller att se dess värde. Så de vill inte gå och titta på Kinesisk opera.  
Så min största uppgift är att få dagens publik att se och uppskatta Kinesisk opera, dess 
estetik, det historiska vackra.  
Jag regisserade, LiYuanXi ( 梨园戏), den är redan 800 år gammal, till och med äldre än 
Kun Opera. Den franska regeringen bjuder in denna föreställningen varje år att spela ett 
tiotal föreställningar i Frankrike, de ordnar mellanstadieelever att se på den. De vill att 
de ska lära sig om gamla traditioner och tankesätt och moral (DaoDe) från öst, som om 
de såg ett levande Världsarv.  
Detta är också anledningen varför jag väljer att regissera klassiska pjäser från väst, tex. 
Kung Oipius som Kinesisk Opera.  
 
H: Via detta möte… 
 
L: Ja. Till exempel, Kung Oidipus, han ska riva ut sina ögon, när han förstår vilka brott 
and har begått så ska han straffa sig, hur framställer man det i traditionell västerländsk 
teater stil? förutom att använda ljuset, vilka metoder har man att använda? 
 
H: Jag har många lösningar, för jag jobbar precis som du, metaforiskt. 
 
L: I Kinesisk opera stil, så har vi vattenärmarna.  
Kvinnor har vattenärmar. Jag använde 4-5 meter långa vattenärmar. Jag lät dem 
långsamt ändra färg, från vita till röda. Skådespelaren, för att visa smärta, så sjunger han 
och kastar ut vattenärmarna som om det sprutade ut blod.  
Hans smärta är stor, han har dödat sin egen far och gift sig med sin mor och fått två barn. 
Gudarna/himlen ser honom straffa sig själv. Vi kan använda tekniken från Kinesisk 
Opera, det är tekniskt mycket svårt. Vi följde ”the given circumstances” som finns i 
pjäsen, samtidigt använde vi traditionell teknik som finns inom Kinesisk Opera, det 
tyckte jag var mycket intressant.  
(---) 
H: Du kan ju påverka skådespelarens förhållande till publiken, som regissör, vad mer 
lägger du vikt på? 
 
L: Essensen av att regissera… en regissör, i varje produktion, möter livet och människan, 
den mänskliga naturen, historien, och han har sina egna djupa tankar om detta, och de 
speglas i varje pjäs han regisserar. 
 
H: Då börjar du med tolkningen, du går tillbaka… 
L: För mig personligen, olika pjäser, olika historier, från olika synvinklar, men i centrum, 
liksom i religion, står mänsklighetens vackra och goda sidor. Från ett djupare perspektiv 
sett så är konst och religion samma sak, eller så ser jag det.  
 
H: Precis, det är som jag säger, vi kan kika in bakom kulisserna av hur rollfigurerna 
tänker och ge en ram till det. Vårt arbete är att tydliggöra det ramverket som figurerna 
är kastade i! (---) 
L: Människan är komplicerad. Människan består alltid av både gott och ont, varje 
handling är ett val, men ibland så väljer du att göra gott och ibland, av olika anledningar, 
så väljer du att göra ont. Konsten bör försöka framhäva det goda. 
 



 6 

H: Att få fram dessa valsituationer! (---) 
 
L: Ett par år sedan var jag i England, på universitetet och regisserade Romeo och Julia, 
jag kallade uppsättningen, ”Who Killed Romeo and Juliet?” Jag använde österländska 
dockor. Jag ville att publiken skulle reflektera över vem som bar ansvaret för deras död. 
Naturligtvis kan du säga att det var deras föräldrar - men inga föräldrar skulle ju med 
vilja döda sina barn. Varför använde jag dockor, marionetter, jo för att det finns så 
många osynliga händer bakom deras rörelser. Det ser ut som om vi är fria, men kanske 
vi har fått våra tankar från den ena handen eller den andra, våra rättigheter, våra 
pengar, känslor som styr oss…  
 
Sverige och Kina har båda starka teater traditioner, och konstnärer som påverkat stort 
och internationellt. Dessutom är vi två fredsälskande nationer. 
 
H: Det hoppas jag vi förblir också 
 
H: Jag skulle önska att du såg det som vi kommer att göra i Peking.(---)  
 
L: Kinesisk opera skådespelare, särskilt unga K.O. skådespelare kanske inte har stor 
erfarenhet av västerländsk teater, du kommer kanske behöva lite tålamod. Samtidigt så 
är det en fantastisk mark att utforska! Det vi är förväntansfulla på är ju mötet mellan öst 
och väst, vad händer?  
 
H: Det intressanta är egentligen inte de kulturella skillnaderna, det intressanta är 
likheterna. Och det är det jag ska leta efter.  
 
 
 
Kort kommentar: 
Idag vet jag bättre… Intressant med min vilja att hitta likheter… men det också leder oss 
vidare i olikheten… Traditionell kinesisk berättande bygger på att du genast kan 
bestämma: - Vem är skurken? - Who is the bad guy? 
 
 
 
 
 
 
 
Ur Regidagboken 16 vår: 
 
Vad jag skulle göra i Peking i min workshop sommaren 16 är att sammanföra (Xiqu) den 
sjungna/ dansade formen med (Huaju) den talade teatern.  Så klart med min egen 
arbetsmetod, med hjälp mitt kalejdoskopiska regisätt som jag har använt länge på 
scen.  Men det kan bara göras om skådespelarna är Xiqu tränade… och det är dem! 
 
Kinesisk teater (Xiqu) kräver av extremt vältrande skådespelare i sång, akrobatik, dans, 
recitation och känslomässigt spel, likaså kräver de av publiken en sofistikation för att 
kunna avläsa det symboliska scenspråket.  
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Olikt de representativa teaterformerna i väst där information i tid, plats och situation 
beskrivs ofta i dialogen, kinesisk teater är fullkomligt teckenberoende, där flaggor 
representerar hela arméer, där en cirkulär rörelse runt scenen indikerar en lång resa, 
där en käpp är en häst … vari kvinnliga skådespelare spelar både manliga och kvinnliga 
roller där manliga skådespelare spelar både manliga och kvinnliga roller. Kön är som 
allting annat är formaliserat och baserat på en kombination av traditionella gester och 
iakttagelser av det vardagliga livet. 
 
” Troupes of performers may be all-male, all female, or mixed; but in every case the 
roles include men, women, children, aristocrats, commoners, clowns, gods, ladies, 
scoundrels, scholars, warriors, and many more.” 6  
 
De teoretiska jämförelserna med väst utgår ifrån Stanislavskij som har endast ca 100 år 
på nacken och Brecht som är ännu mera samtida. Förmodligen för just för ca då den 
kinesiska teatern vände blicken utåt.  
 
En berömd regissör, HUANG ZOULIN (1906-1994) har presenterat båda systemen i 
Kina och jämfört med den kinesiskopera traditionen så som den är presenterad av den 
legendariska skådespelaren Mei Lanfang. 
Huang Zoulin var ingen teaterteoretiker utan praktiker men hans takar om teater har 
fått stor spridning och betydelse i Kina.  
Han ger en enkel definition av skillnaderna i förhållningssättet till publiken:  
 
”Put simply, the most basic difference is that Stanislavsky believed in the ”fourth wall”, 
Brecht wanted to demolish it, while for Mei Lanfang such a wall did not exist and so there 
was never any need to pull it down, since the Chinese theater has always been so highly 
conventionalized that has never set out to create an illusion of real life for the audience.”7 
 
 
  

                                                        
6 Faye Chunfang Fei; Chinese Theories of Theater and Performance from Confucius to the 
Present The University of Michigan Press 2003 sid3 
7 Faye Chunfang Fei ; Chinese Theories of  Theater and Performance from Confucius to the 
Present The University of Michigan Press 2003 sid. 
 

http://www.bookdepository.com/publishers/The-University-of-Michigan-Press
http://www.bookdepository.com/publishers/The-University-of-Michigan-Press


 8 

 
 
Det är svårt att definiera vilken sort av föreställning workshoppen blir i Peking. Jag har 
gjort den här sortens form blandning i minst 30 år. Jag kallar den för en kalejdoskopisk 
registil.  
 
Den här spelstilen utvecklades av att jag har velat visa upp berättelsen från flera håll för 
åskådaren, strävat efter att synliggöra processer och mekanismer i mänskligt handlande 
så att det finns en skarp fokus på att se det välbekanta som en ny uppenbarelse, där 
även trådarna som rör oss som dockor blir synliga.  
Jag vill därför sätta berättelserna jag berättar i samhällelig, social kontext.  Tiden som 
skapar våra beteenden, tankar och känslor ska också synliggöras, göras kännbara på 
bara huden.   
 
Jag använder mig av realism i skådespeleri på samma sätt som ”bli en drake när du 
spelar en drake”8, ofta med stiliserade aktioner kring huvudhandlingen. Aktioner som 
samtidigt som de skapar bilder som fördjupar huvudhandlingen i scenen, kan förtydliga 
eller rentav komplicera och undergräva historien med motsägande bilder.   
 
Skådespelarna ska kunna vid behöv kliva ut ur rollen och sälla sig till betraktarna och in 
igen som en i en boxningsmatch. De kan också kommentera och förklara situationen för 
oss - helst felaktigt så att ytterligare en förskjutning sker. 
 
Förskjutningar, transformationer, variationer, lek med tiden, att stoppa och backa 
situationen, lek med föremål och leksaker, använda sig av masker, rollbyten och 
splittrade karaktärer i flera skådespelare är några av medel jag ofta använder.  
En komisk scen i mina föreställningar kan följas av en poetisk eller transformeras till en 
drömsekvens.  
 
 
Regidagboken: arbetet med Fröken Julie 
Inför en uppsättning, hur mycket jag än läst in mig på epok, dramatiker, läser jag och 
läser om för att reta upp mig tillräckligt för att kunna ta mig an dramat.   
 
Jag vill gärna påminna mig om att: samma år som Strindberg skriver fröken Julie (1888) 
skriver han i ett brev till Verner von Heidenstam följande: 
  

”Qvinnan såsom liten och dum och derför elak, såsom mannens bihang och påhäng skall 
qväsas till såsom barbaren eller tjufven. Hon är endast behöflig såsom vår äggstock och 
lifmoder, allra bäst dock som slida. ”  

 
Strindberg har jag jobbat väldigt mycket med, allt från att sätta upp hans dramatik på 
teater Aurora i Stockholm till uppsättningar på Dramaten i Stockholm, i Helsingfors, 
Tromsö och senast i Shanghai. Har dessutom föreläst om honom och mitt förhållande till 
hans dramatik i flera internationella sammanhang.   
 
                                                        
8 Mei Lanfang on Theatre Shanghai s. 204. SUN HIUZHU from ” Aestetics of Stnaislavskij, 
Brecht, and Mei Lanfang” 
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Erika Fischer- Lichte om Fadern: 

 “For him, the relationship between the sexes represents a biologically or mythically 
founded relationship of violence from whose power the individual is unable to escape.”9  

Det Fischer- Lichte skriver om Fadren gäller lika mycket om Julie – det första gavs ut 
1887 och Julie 1888.  

Det är en ytterst obehagligt konsekvent pjäs.  Det moraliska dilemmat är Julies 
omöjliga val: vad gör en fallen kvinna när hennes ära är befläckad av betjäntens sperma 
och förakt? I min bearbetning kommer slutet vara direkt kopplad till kulmen av Julies 
hatorgie;  

” - jag tror jag skulle kunna dricka ur din huvudskål, jag skulle vilja bada mina fötter i din 
börskorg och jag skulle kunna äta ditt hjärta helstekt!” 10 
 
Efter den monologen vill hon skjuta sig själv men skjuter honom med sin revolver och 
sedan sig själv. Kristin kommer in kyrkklädd ser på de två döda, sätter sig sedan och 
börjar putsa grevens stövlar, det blir morgon och det ringer i klockan från greven som 
kom hem nyss.  

                                                        
9 History of European Drama Erika Fischer- Lichte E-bok, 2002-06-01, ISBN 
978020345088 sid.256 

 
10 WIHLKE & SON förlag Oslo 1973 
A/S Nationaltrykkeriet & Förlagsbokbinderiet AUGUST STRINDBERG FADREN FRÖKEN 
JULIE 
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Det praktiska arbetet: Repetitioner i Peking 
 
Till processen hör också till kommunikation, organisation, ledning. Intressant? Ja! 
Mycket.  
 
Kommunikation, organisation, ledning: 
Jag blev pampigt mottagen av professor Wang, ledaren av NACTASs  
skådespelaravdelning. Han försäkrade att han ville hjälpa till och höll tal och 
välkomnade.  
Hela den stora skolan med  4000 studenter arbetar med kinesisk opera är så 
utlänningars  undervisning har man ju inga intressen av. Generellt kan mitt projekt vara 
en öppning eller bekräftelse på att de inte behöver sådana här besök. 
Professor Wang satt med, med och antecknade och följde de första lektionerna noggrant. 
Efter några dagar visade han glädje och tillfredställelse, höll tal för gruppen där han 
framhöll att kanske får studenterna möta även andra ”utifrån” i framtiden. 
Fakta: 
1. Jag blev tillsagd professor av Wang med vem jag får rollbesätta i pjäsens olika roller. 
Mina försök att föreslå att jag kanske skulle välja själv efter att ha sett skådespelarna 
arbete avvisades.  
Eftersom dessa skådespelare är magisterstuderande och tar sina slutexamen nu är 
många av dem borta för att träna på sina examensföreställningar. Speciellt de som prof. 
Wang promotar. 
Detta höll på en vecka av en 10 dagars workshop.  
2. Samtidigt förväntades att vi skulle producera en ”uppvisning”. Ett färdigt resultat 
inför publik. 
3. Inför varje repetition är all eller hälften av möbler och rekvisita borta och trots 
upprepade önskningar att allt ska vara på plats. 
 
Min tolk säger leende: 
” - Ta det lugnt Hilda. Det har varit regissörer som åkte hem eller värre, fått hjärtattack 
och fick åka till sjukhus.” Så jag tog hennes råd på allvar, började le jag med och tog det 
lugnt.  
 
Nu gäller det att på fyra dagar göra en skiss på alla de textbitarna jag valde ut 
tillsammans med de närvarande skådespelarna. Visserligen kortas arbetstiden ner 
fortfarande av väntan på att repetitionsdekor ska komma på plats och professor Wang 
ska ha samtalsstunder mitt i repetitionerna, men på hela taget trivs jag. Underligt men 
jag fattar att han absolut fattar att jag håller på att gör en feministisk tolkning och han 
verkar uppskatta det. Dessutom trivs jag med att se skådespelare växa! 
P.S. Videoutrustningen har inte kommit ännu. Undrar om den kommer någonsin. 
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Skådespelarna rör vid varandra! Skådespelarna ser varandra i ögonen! 
 
Den farliga blicken: 
Det var ovant för skådespelarna i det praktiska arbetet på golvet att se varandra i 
ögonen, att se på varandra.  
En av skådespelarna kastade sig ner på golvet i skrattparoxysmer när en annan 
skådespelare såg henne i ögonen och närmade sig henne.  
Enligt sceneriet jag gav skulle hon vända ryggen och springa bort, men hon låg på golvet 
och skakade av skratt. Det är inte vardagsmat i det mycket disciplinerade, auktoritära 
träningssystemet.  
 
Skådespelaren förklarade sedan att hon inte kan se någon länge i ögonen…  
 
Jag förklarade då att det är säkert mycket bra privat, eftersom i varje kultur uppfattas 
som extremt att se varandra i ögonen mer än tre sekunder.  
Men i teater förekommer ofta just extrema situationer av kärlek och hat. 
Skillnaden är stor i skådespelarträning. Hos oss ingår i skådespelarträningen tal, sång, 
dans akrobatik mm, likaså i klassik kinesisk teater. Men medan hos oss kan vi se det som 
en buffé, ett smörgåsbord där du tar fram det du behöver i gestaltningsarbetet. Medan i 
den kinesiska teatern är det en fast måltid.  
Du måste ha helt enkelt alla dessa element och i en förut bestämd ordning. I Kinesisk 
Opera rör skådespelarna inte varandra. De mimar att de gör det. 
 
Kommentar:  
I och med jag inte presenterade ett lika konventionaliserat system de har lärt sig i 
skolan, där varje känsla och varje karaktärs olika sätt att reagera på den är redan 
förutbestämt sedan hundratals år, då blir ett annat sätt att agera naket och privat.  
Jag förstår idag att grunden för nästan alla våra svårigheter på golvet låg i detta 
faktum.  
Som tur var är jag inte anhängare av ett naturalistiskt gestaltningssätt och skapar bilder 
som representerar relationer och ersätter en naturalistiskt agerande med förhöjt, så 
gick det att arbeta så småningom utan skrattparoxysmer.  
  



 12 

Sexualitet på scen?! 
 
En dag skulle vi skapa en bild av Julie och Jean i en sensuell process;  
 

JEAN. 
Ni är skön, ni är fin, bildad, älskvärd 
när ni vill, och den mans låga ni har väckt slocknar troligen aldrig Ni är som 
glödgadt vin med starka kryddor, och en kyss af er… 
 
Fröken Julie i min version i Kina är sexuellt oerfaren, okunnig. Jean är mer påstridig och 
målinriktad, vet exakt vad han vill. Han har lurat henne till den sexuella akten 
målmedvetet. Även om attraktionen är äkta hos honom finns det ingen respekt och 
kärlek bakom. Väl i kammaren vet han vad han vill.  
Hon är intresserad och åtrår, men är chockad över vad hon möter. Det skakar henne. 
Trots det brutala mötet dras hon ännu till honom fysiskt.  
 
Nu har jag tänkt mig något starkare är originalregianvisningarna.  
För att skapa andra bilder hos deltagarna än tv serie och filmreferenser de kan ha i 
minnet plockar jag fram några föreställningsbilder från mina tidigare produktioner.  
Skickar runt bilden i cirkeln vi sitter och det blir tydligt att många av deltagarna ryggar 
tillbaka och tittar bort när en bild på Dramatenskådespelaren Elin Klinga som sitter 
gränsle över sin manliga medspelare visas.  
Någon fnittrar, någon visar direkt obehag. Tittar bort med hela ansiktet förvriden av 
äckel. Hur ska jag gå till väga är frågan, om jag vill få dessa vuxna personer att göra en 
förförelsescen?  
 
 
Kommentar: 
”Trots det brutala mötet dras hon ännu till honom fysiskt. ” ; den komplexiteten finns inte 
hos någon av de kvinnokaraktärer som det kinesiska systemet  av kvinnokaraktärer 
erbjuder. Att byta mellan två/tre olika karaktärer fram och tillbaka i snabb takt skulle 
kräva musik och rörelsekombinationer som skulle bli oharmoniska. Det är dödssynd i 
den kinesiska klassiska teatern.  
.  
Både Jeanframställaren och Julieframställaren har till synes inte haft egna bilder av 
våldsam, rå sexuell åtrå. Hur skulle de använda en erfarenhet de inte har?  Rörelserna 
var mekaniska och kontaktlösa. Jag jobbade mycket med attityd av säkerhet, kroppslig 
sådan hos Jeanframställaren och till sist kom det också att synas i scenen…  
 
Oskuld och suger Daddys 
I Kina så finns det i princip ingen sexualundervisning. Det finns en enorm oskuldsfullhet 
hos många och brist på samtal om vad ett förhållande bör vara och naturligtvis på 
samtal om sex. På scen blir detta också ofta generaliserat, eller klumpigt. 
Det finns en enorm skillnad mellan de unga skådespelarna, mellan de som aldrig har 
varit tillsammans med någon och de som byter pojkvän efter bilstorlek.  
Med situationen av våra skådespelares verklighet känns i min aktuella tolkning väldigt 
relevant.  
 

https://www.facebook.com/hilda.hellwig/media_set?set=a.3115933210246.2146523.1021946116&type=3
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Hjälp! Skådespelarna kommer inte ihåg scenerierna till nästa dag! 
 
Jag repeterar ett moment i timmar. Förklarar situationen. Vad handlingen är, genom 
vilken aktivitet vi gestaltar den och till och med attityd, exempelvis hånfull.  
Detta gör jag sällan annars, allt som oftast överlåter jag till skådespelaren att skapa 
karaktären ur den situation jag ställer upp, erbjuder att utforska. Dessa  disciplinerade 
aktörer utforskar inte situationen, inte ens när de inne i den och reagerar, därmed visar 
att de förstår den.  
Skådespelarna utför vad jag säger och stannar upp. Jag ber de att upprepa vad de har 
gjort så att de åtminstone kommer ihåg det vi har bestämt.  
Nästa dag tar jag om samma scen, samma sekvens.  
Plötsligt, helt omotiverat promenerar skådespelerskan som ska spela Julie i väg på en 
liten promenad. Bortsätt ifrån att det var helt malplacerat i situationen blev jag lite glad. 
Eget initiativ. Hurra! 
-Varför gjorde du det?- frågar jag henne. Hon står som förstelnad.   
Flera av de skådespelare som är närvarande pekar i manuset. - Det står ju där! Det står 
ju där! 
Jag är lite trög, förstår inte vad de menar och så tittar jag i manuset.  
Ja, Strindbergs scenanvisningar är kvar. Jag lät dem vara där som en orientering i svår 
terräng.  
Nu förstår jag varför hon gjorde sin promenad. Nu förstår jag varför de gör helt 
omotiverade ”förslag” från och till!  
Det finns en för mig helt ovan osjälvständighet som naturligtvis beror på traditionen av 
att ”utföra en specifik aktion som tillhör sammanhanget”… 
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Processen, progressionen i relation och situation.  
 
Vad skådespelarna mera har svårt för är att skapa en meningsfull kedja av fysiska 
reaktioner. Att hitta ”flytet ”i relationens utveckling.  
Vi är tvungna att dela upp ett skeende moment för moment, mening för mening. 
Aktion, reaktion.  
Skådespelarna är inte vana vid att tillsammans gestalta en situation. Det är helt okänt för 
dem. Det är inte konstigt att det är ovant.  
De tränar in sin karaktär VAR FÖR SIG. Läraren kan säga; - Rör dig inte ännu, han har ju 
inte svarat än! Jag ni minns att jag har hört detta under en lektion av Zhao Qun på 
Shanghai Theatre Academy. Men motspelaren är inte där under träningen. 
Skådespelaren reagerar endast på rytmen i musiken.  
 
När motspelaren väl dyker upp kommer han/hon också reagera på rytm och utföra sitt 
även om de kan/förstår situationen. Hos mig, i mitt regiarbete har skådespelarna 
kontakt med varandra. Kontakt är när skådepelaren agerar, reagerar samtidig på den 
andres agerande. Samspel i aktion och reaktion.  
 
Kommentar efteråt: 
Professor Lu har sagt att det räcker 4-5 år att lära sig en karaktär, - som du ska spela 
livet ut- men sedan börjar jobbet. 
Annars är det ”Flyt” är ett viktigt begrepp även i den extremt rörelsebaserade 
karaktärsteckningen i all kinesisk opera. Men då menas det hur harmoniskt du kopplar 
ihop de befintliga bitarna i din framställning. Skillnaden är att de bitarna hos oss bör 
skapas under repetitionsarbetet. Därför behöver vi mer tid för att repetera, om vi nu 
inte ska avstå helt ifrån att gestalta.  
Nå, i vilket fall är att gestalta är det en utdöende kunskap hos regissörer även i väst. 
Enklast att sätta skådespelarna på en stol och göra radioteater på scen. Kräver i alla fall 
mycket mindre tid.   
 
Textbehandling:  
 
Som alltid måste en översättning ses över. Skådespelarna högläser. De stannar när de 
inte förstår vad som står. Tolken översätter det tillbaka till svenska och vi jämför det 
med den ursprungliga svenska texten.  
-Vad menas med det här?-frågar skådespelarna om en replikväxling.  Jag förklarar, 
tydliggör situationen. Rensar bort missförstånd och de försöker hitta mera adekvata 
kinesiska (mandarin) uttryck, om det står fel. Det kan också hända att det är 
skådespelarna som har svårt att greppa situationen. 
Här är texten tydligen ”förhöjd”  för att visa att det är 1800. Stackars Strindberg som 
bemödade sig om att karaktärerna skulle tala vardagsspråk! 
Vi rättar och rättar så att det motsvarar det som står i originalet och fungerar i 
situationen. Det är en stor del av vårt arbete. Naturligtvis underlättar det för 
skådespelarna att lära sig texten, när texten motsvarar den situation som de ska 
gestalta. 
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Samskapande. 
 
Kina är ett uråldrigt rike med över 4000 årig historia, en historia av innovationer utan 
like och långsiktiga projekt. Att vara ”lärare” är högt respekterat sedan den stora läraren 
och filosofen Konfucius. Hans tankar om undervisning, familj och stat har påverkat 
mycket starkt den kinesiska kulturen. Enligt honom var en sträng social och 
familjehierarki vägen till harmoni.  
Om var och en sköter sitt med respekt både för över och underordnade kommer 
samhället att blomstra.  
Men oavsett orsakerna så är samskapandet är inte Kinas melodi ens idag.  
Åtminstone inte på den traditionella teatern. 
 
 
Den emanciperade skådespelaren 
Den allra största skillnaden i repetitionsarbetet ifrån det skådespelarna är vana vid är 
att jag istället för att tala om HUR de ska agera, presenterar jag uppgiften: VAD de ska 
lösa. Till en början var skådespelarna helt förlamade eftersom det kräver en 
generaliseringsförmåga som de inte behövt träna eftersom de fått i sin i undervisning 
fått färdiga moduler om människan.  

De färdiga modulerna är HUR exakt du gör den karaktären ut i till den minsta rörelsen i 
fingerspetsen. Där du har allt klart till och med tolkningen av karaktären!  

Då är uppgiften för dem, att blåsa liv i det tomma skalet och i bästa fall skapa en 
karaktär. Alltså verkligen utifrån in.  

Skådespelarna hade till och med mycket stora svårigheter att komma ihåg de lösningar 
på scenerier vi gjorde i början av vårt arbete. Mycket stora.  De satt ju inte i musklerna 
efter åratals träning! 

Jag jobbar väldigt bildmässigt, så att det gäller för skådespelarna som i den scenen, 
tolken pratade om, att skapa en annan bild som inte illustrerar utan tydliggör.  

Scenen med gårdsfolket var en bild på vad som hände med Julie, hur hon uppfattade den 
situationen när hon befann sig i Jeans rum.  

Flickorna avvände sig av den klassiska ”vattenärmen” för att uttrycka en känsla, men en 
känsla som de själva har fått tolka och utforma. Här var det fråga om att hitta egna 
uttryck i rummet för förtvivlan, rädsla och kamp. Killarna som fått slåss för livet med 
varandra letade efter uttryck för aggression. Hela bilden bestod av en nöjd Jean i toppen 
av trapporna. Julie vid sminkbordet som såg på vad som hände ute. 

Den bilden blev också en bild på fyllekaos där aggressionen segrade. Till sist efter ett 
maximalt utspel och en kvinnans skrik och bakåtböjning framför Jean på trappans topp 
föll alla på golvet och efter en tystnad till vacker musik kom uppvaknandet och 
skammen, medan Julie gick in till scenens mitt, lade sig på golvet i fosterställning och 
Jean tände en cigarr… 

Jag kan inte påstå att min metod är det motsatta än den traditionella kinesiska teaterns 
”utifrån och in” och att de agerande startar ”inifrån och ut” eftersom jag också skapar 
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bilder som ska besjälas och mycket tydligt placeras i rummet.  

Därmed stämmer det väl överens med Brechts och det kinesiska tankesättet att ”acting 
is acting”. Men detta sker utan att skådespelaren förevisar rollen som händer såväl i 
kinesiska och i det Brechtianska systemet.  Mitt krav på karaktärens agerande i aktion är 
att den agerande strävar efter trovärdighet utan att den behöver bli en med rollen. Men 
det kravet kan också finnas i det kinesiska sättet att skapa karaktär. 

Det finns inga drakar eller änglar på scen och ändå strävar vi efter ”trovärdighet” i 
karaktärsuppbyggnaden både i Kina och i mina föreställningar.  

” The Chinese traditional theater also strives for the real, and it has always been the actors 
desire to ”be like a dragon when playing one and be like a tiger when playing one”. * 

säger  Mei Lanfang den legendariska kinesiska skådespelaren.  
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Samtal med och inför publiken efter redovisningen av min Fröken Julie och regissör 
Wangs filmade urval av sin Julieföreställning.  
Det här är ett samtal med och inför publiken som just sett båda versionerna.  
Wang och jag står på scenen efter applåderna. Vid min sida M som tolkar. 
 
Professor Wang ber mig att säga några ord. Han vill att jag ska prata: 
 
H:  
Vi har stora gemensamma huvudbry både här och hemma; hur tolkar vi gamla 
berättelser, särskilt en borgerlig epoks berättelser för en samtida publik?  
Och det måste man ta itu med varje gång man sätter upp 1800-tals dramatik. Det är 
mycket enklare att gå ett steg tillbaka till Shakespeare. Det är mera metaforiskt, mera 
bildberättande om världen och människorna, och det blir än tydligare för mig genom att 
arbeta här…(---) 
W: professor Hilda är en mycket framgångsrik och känd regissör och professor i Sverige.  
(---) Genom workshop formen fick våra Kinesisk Opera tränade skådespelare prova på 
hur man tränar som teater skådespelare. Jag är själv en lärare, jag har noga observerat 
våra skådespelare; vi har (här) fysiska skådespelare, huangwei xi (Anhui opera), xiangju 
(Hunan opera)… skådespelare från många olika operaformer, och en från Korea också, 
dem har spenderat tio dagar tillsammans med Hilda, och redan kan vi se en fantastisk 
förändring i deras kroppar. Den allra mest uppenbara förändringen finns i deras ögon, i 
deras uttryck, den starka inre koncentrationen. Det här kan vi se i deras ögon och i deras 
fysiska rörelser. Det är för mig en tydlig förändring, en själslig/ spiritual förändring.   
H: Det är ju det vi strävar efter egentligen, det är ju slutmålet för skådespelare. Olika 
vägar till mästerskap.  
W: Vi klättrar upp för samma berg från olika håll. Vi spelar olika melodier som båda är 
lika vackra. Olika vägar med samma mål som är en teaterns bergstopp. Ska vi inte höra 
lite från publiken, vad de har för tankar?  
 
 
ZhangTian: Jag har  utbildat mig som regissör av Kinesisk Opera. (---)Efter att ha sett 
Hildas presentation här nu så tänker jag att i väst så söker man sätt att utrycka, att göra 
uttrycket rikare. Och det är ju precis det som vi har i Kinesisk Opera. Men varför är ingen 
intresserad av Kinesisk Opera, genom att titta på de här två versionerna så har jag lärt 
mig något, vi som arbetar med Kinesisk opera måste höja nivån, plocka fram de bästa 
bitarna och höja nivån på innehållet/ det tankemässiga. Så tycker jag att det är. Vi fick se 
på professor Wangs inspelade version oh sedan på professor Hildas presentation, det 
gav mig ett mycket djupt intryck. Hädanefter i mitt eget konstnärliga arbete så ska jag 
sträva efter att hitta sätt att skapa detta.  
 
 Xinhong （辛虹）HR Chef, The National Academy of Chinese Theatre Arts 
 
Miss Julie is a play that is not easy to understand. Just like the director says, these 
original plays from the west they are exploring ”renxin” what it means to be human. 
Human relations/ to get in touch with humanity ”renxin jiechu renxin”.  
 
Wang laoshi’s Yu opera version; in China the audience is used to focus on the form and 
miss to discover the ideological content in the play. Many people who watch a 
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performance only sees the surface. The theatre that we have seen today, this director 
did very well, because she demands the acting to enter into a level of thinking and 
questions of humanity.  
 
Making the spoken words and the movements give the audience an immediate impact 
and inspiration to understand what thoughts on human behavior/ ideology this 
playwright wanted to express when he wrote this play. 
 
I think this kind of force of impact... the essence of theater... what we should draw 
attention to...  
Chinese opera has for the past decades created a fixed form and fixed ways how to 
understand it, perhaps the coming generation of directors needs to work on how to 
break these patterns of only watching the fancy/colorful performance and costumes and 
begin to pay attention to the content, and the ideas and to what can be learned from it. 
 
W: XuZiyan (Julie), kom och säg något om vad du har upplevt, någonting om vad du har 
lärt dig.  
 
H: (här kände jag att hon inte våga säga vad hon ville…) 
Ni får gärna ta upp ett moment som berörde under arbetet. Hände det något roligt? 
 
LiJinghe (Jean): Massor. Tillexempel att vi experimenterade under hela processen. 
Lärare (Hilda) sa aldrig till oss hur vi skulle spela, hon lät oss uppleva rollen. Hon hjälpte 
oss förstå rollen, vart kommer han ifrån, vad han vill uppnå, hon bad oss aldrig att bara 
spela (perform). (…) Hon pratade med oss om allt. Från lektionerna till framförandet, de 
här tio dagarna, från skådespelarträning till hur vi skapade, vi lärde oss massor varje 
dag, varje dag var fylld av mening och innehåll. 
 
HeZichen (Lillkillen): Jag vill säga något kort om min upplevelse. Regissör Hilda pratade  
om mål och mening, och det gjorde starkt intryck på mig. Jag är tränad i Kinesisk Opera 
sedan jag var liten. Jag har deltagit i ett par teaterprojekt också, men jag har aldrig riktigt 
förstått vad teater är, var det dramatiska uttryckssättet är, när jag har spelat teater har 
jag alltid känt att jag inte hittar den rätta känslan. Jag tycker om att vara med, att 
repetera, att lära mig, men jag går inte gärna upp på scenen och spelar för en publik, för 
jag känner att jag inte vet hur jag ska spela på scenen. Men genom denna workshop, 
under de sista tre dagarna fick jag plötsligt en stark lust att kliva upp på scenen och 
spela inför publik. Jag insåg att här visste jag varför, jag visste vad jag ville och vad jag 
skulle göra. Det här är till stor hjälp för mig! Tack till regissören (Hilda) 
 
 
 
 
 
Skådespelarnas reflektioner med mig och tolken direkt efter publiksamtalet:  
 
 
Chan (hon som assisterade): Jag var ju inte med på själva workshopen men jag har sett 
alla förbättras, men mitt starkaste minne är inte repetitionerna eller föreställningen, 
mitt starkaste minne är då Hilda kramade alla och välkomnade alla att vara med! Även 
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om jag inte deltog så kände jag allt det här när hon kramade mig. Så det ögonblicket, och 
hon kramade inte bara mig utan alla de andra också. I Kina är det ytterst få regissörer 
som skulle göra så.  
 
H: Som regissör finns det två sätt att få skådespelaren att göra extraordinära 
prestationer. Det ena är det att vara väldigt elak. Så att skådespelaren hela tiden måste 
bevisa att han är bra, med all sin kraft, man kan göra väldigt stor konst på detta sätt.  
Men jag tänker att; det här är mitt liv och då kan jag lika gärna ha det trevligt, istället för 
att få folk att gråta. En seriös skådespelare anstränger sig av sig själv, ingen annan kan 
göra det arbetet åt er. Därför pratar jag om att ta ansvar för sig själv. 
 
BaiXue: (---) Först i början hade jag inget mod/ jag vågade inte, men Hilda...under 
processens gång...så hittade jag modet (gråter). Jag har tittat (nu) på er skådespelare 
som står på scenen och är så fria, det här är i mina ögon, något som jag saknar. Man 
måste våga man måste frigöra sig  ... många säger att jag saknar mod  
 
Lijinghe (Jean):  
Jag lärde mig väldigt mycket varje dag. Om jag ska räkna upp allt jag lärt mig skulle det 
ta väldigt lång tid... Säkert! 
Även om vi studerar kinesisk opera så har det som du lärt oss dessa tio dagar redan 
sjunkit in i det undermedvetna, det kommer vara till stor hjälp, i livet också, helt säkert! 
Det är så mycket jag vill säga… 
 
H: Kanske du inte ännu vet det viktigaste som du har lärt dig, det kommer dyka upp när 
du som mest behöver det.  
 
YangHuan: Tidigare, som fysisk skådespelare, så har jag aldrig tidigare mött sådan här 
riktig utländskt teater. (---) Innan var vi alla blyga, men Hilda gav oss självförtroende 
och vi blev väldigt lyckliga, vi kunde vara avslappnade och testa och uppleva. Jag vet hur 
jag ska spela när jag står på scenen, innan visste jag inte det, men Lärare sa hela tiden 
’det där var bra’, jag hade ingen aning om vad som var bra, och det gjorde att jag kände 
väldigt tydligt hur jag skulle spela, och det är väldigt viktigt, varför spelar du denna 
teatern?  Varför säger du den meningen? Vad vill du när du säger det där? Hur vill du att 
din motspelare ska reagera (i hans roll)? Det är det  här som jag tar med mig härifrån. 
När vi jobbar med kinesisk opera, när vi får ett nytt manus, så säger kanske regissören 
’gå hem och lär er manus, i morgon börjar vi repa’. Vi ska göra rörelserna perfekta, alla 
placeringar ska vara perfekta och vackra, men vi vet aldrig varför den här rollen säger 
det hon säger, kommunikationen med motspelaren, det här är vi dåliga på, vi tänker 
inte/ vi är dåliga på att tänka. 
 
XuZiyan (Julie): Nu vill jag  ’tala från hjärtat’. 
Vi operaskådespelare är inte så självsäkra för vi arbetar inte på det här sättet, vi tränar 
fysiskt, vi tränar inte på att utrycka vårt inre, så vi blir så här. Det finns ett uttryck;  
’with no beating you will be good for nothing’, läraren skäller och använder det sättet . 
precis som Hilda nämnde tidigare. Jag har blivit undervisad på det sättet så mycket att 
jag inte längre ville spela teater, jag funderade på om jag inte skulle byta yrke, men efter 
den här workshopen... ( visar ett litet busigt leende och nickar). 
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Första dagen... så var vår ’head of department’ där, han satt vid vår sida, och han pratade 
(sådär som elever pratar när de tror att läraren inte märker), och du sa; stop, prata inte, 
vi har en repetition. Hädanefter tycker jag att vi, framförallt vi inom detta yrke måste 
respektera vårt arbete, göra ett bra arbete, älska vårt arbete. 
 
ALang (koreanen): Jag har förstått vad det innebär att vara regissör. Hur man gör. Att 
man aldrig får glömma att le. Att ge skådespelarna mod. Att vara tillsammans. Jag har 
fått en djup förståelse av Fröken Julie och för vad som hände i Sverige för 200 år sedan. 
Att en regissör måste ha massor av tålamod.  
Ja, jag har lärt mig så mycket, men det är lite synd, det var en scen som han har velat 
fråga om så gärna, men jag kände att tiden var så knapp, men till slut så förstod jag ändå 
av mig själv, genom workshopen. 
 
H: Jag har en arbetsmetod som jag använder med mina registudenter. Jag ber dem samla 
de frågor som de har när de börjar ett projekt. När projektet avslutas så frågar jag, vilka 
frågor är besvarade, vilka är fortfarande obesvarade och vilka nya frågor har du nu. Det 
får dig att växa. Alla frågor behöver inte vara besvarade i början av ett projekt. Men det 
är bra att ha frågor. Skriv ner dina frågor, du kommer att ge svar på dem.  
Har ni förstått att det är en feministisk tolkning av pjäsen som vi har gjort? 
 
He Zi chen : Jag har inte tänkt ordet “feministisk” tidigare, men när jag nu tänker på vad 
vi har gjort så tror jag att en manlig regissör nog hade gjort det väldigt annorlunda. De 
flesta manliga regissörer hade nog haft ett liknande sätt att göra det på, och det hade 
varit helt annorlunda från vad vi har gjort.  
 
och här slutar översättningen--- 
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Artikel 2016-07-07  som är publicerad på NACTA i Peking. 
Citat: Succés i samarbetet! 
”Skådespel linjen organiserar Svensk drama workshop. 

(---) Workshoppen inleddes med att Prof. Hilda Hellwig (med tolken Maja-Stina J.Wang 
hjälp) beskrev Strindbergs liv och syn på teater samt det dåtida svenska kulturella 
samhället och dess teater. Studenterna fick på så vis en bakgrund och förståelse till 
pjäsen och det samhälle i vilket den skrevs och tillförfattaren som skrev dem. Prof. Hilda 
Hellwig ledde också eleverna i en djup förståelse och analys av själva pjäsen Fröken Julie 
och dess karaktärer. Under repetitionernas gång fortsatte hon utan avbrott att inspirera 
och uppmuntra magisterstudenterna att vara en medskapande del av processen.(---) 

 I skapandet och repeterandet av Fröken Julie använde Professor Hilda Hellwig också 
inslag från den traditionella kinesiska operan.  

(---) 

På kvällen den 1 Juli, på tredje våningen i Zanghe lou, i black-box-teatern, framfördes 
resultatet av Workshoppen, i form av En redovisning/ föreställning.  

Ansvarige ledaren för skådespel linjen Wang Shaojun, Personal chefen Xin Hong, 
professor David Lu från Michigans Universitet i USA samt många andra lärare och elever 
kom för att se presentationen. Innan presentationen började introducerade prof Wang 
Shaojun sin föreställning "Fröken Julig som ”Yu Opera” (Henan Opera). Han visade också 
klipp från föreställningen. Efter detta fick vi se den tal dramatiska versionen framföras. 

En sådan här jämförelse mellan teater i öst och väst är banbrytande! 

(breaking new paths in life).  

(---) 
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Skådespel linjen kommer att fortsätta gå längs de öppna dörrarnas väg.  

Vi kommer fortsätta bjuda in kinesiska och utländska högtstående lärare till vår skola 
för att undervisa, för att vidga horisonterna hos våra studenter, för att delge våra 
studenter en möjlighet till de avancerade, kreativa idéer som finns inom Kina och 
utanför.”  

  
 
 


