
Kina! 
Av Hilda Hellwig 
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Medverkande: 
Hildal: 
Hilda2: 
Hilda3: 
Hilda4: 
och Hilda Hellwig 

Texten delas upp i förinspelade bitar som delas upp mellan Hildorna. 
Det är mestadels röstupptagningar, men vissa texter blir videoinselade. 
Det ska visas bilder, fotografier, repetitioner, scener ur förestälJningar. 
Dessutom blir det Live video på scen som ska användas på flera sätt. 
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Akt1 - Med svenska Akademien i Beijing 05

scen 1. Berättar om var jag var, med vilka och när. 
scen 2. Vad gjorde jag? Utdrag av min föreläsning: två korta texter "om iscensättning" 
och "örnar" med mina kommentarer. 
(obs: tvd handmikrofoner!) 

scen1: 

Inledning: 
(Ljud: miljöljud storstad ... mixas med Föreläsningssal/teatersalong? Lopa ca 10-15 min. 
Tvd handmikrofoner. 
Bild:htt;p: lftac-online.org.cn/zxzx/txtj200S-10/23/content 79559.htm.) 

"August har landat i Kina! 
Det var ett celebert sällskap som deltog i det Internationella Strindberg Symposiet den 
17-20 oktober i Peking. 
Anledningen till att Kinas mest prisade författare som Mo Yan, Li Rui, Zhao Mei, Yu 

Hua samlades för att ge sin tribut åt Strindberg är Li Zhiyis i våras utkomna 
översättning. Röda rummet, ett antal dramer, brev är nu tillgängliga för Strindbergs 
författarkollegor, de studerande och de lärda att bekanta sig med. 
Universitetet i Peking tillsammans med Svenska akademien, Svenska Ambassaden och 
med det utgivande förlagets stöd har arrangerat ett digert program ... " 

Text 1: (Alla spelar och illustrerar med stort iver) 

International Strindberg Symposium 
Program: Oktober 19, 2005 Beijing University, Beijing 

Morning Session 

9:00-9:20 
9:20-9:30 
9:30-10:50 
9.30-9.50 
9.50-10.10 

Hilda: 
Mo Yan?! 
Alla: 
MoYan! 

Opening Ceremony 
Group Photo 
Session I 
Prof. Björn Meidal: Strindberg's lnjluence on World Literature 
Mo Yan, writer: Random Thoughts on Strindberg 

10.10-10.30 Li Rui, writer: A Writer's Vision of Strindberg 
10.30-10.50 Q&A 

10:50-11:00 Coffee Break 
11:00-12:30 Session II 
11.00-11.20 ProfGöran Malmqvist: On The CraftofTranslation 
11.20- 11.40 Li Zhiyi, translator: General introduction to Strindberg 
11.40-12.00 Zhao Baisheng and Luo Tien: Strindberg: Melancholy and the Melody of a 
Hyacinth 
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12.00-12.20 Q & A 
Lunch 
Afternoon Session 

14:00-15:20 Session 111 
14.00- 14.20 Prof Olle Granath: Strindberg: Painter, Photographer, Writer 
14.20-14.40 Hilda Hellwig, director: Men, Women, Fiction and Lies: Staging Strindberg's 
Dramas Today 

scen 2: 

Jag började föreläsningen med mina tre favorithistorier, som berättar om bland andra 
saker, om hur könsidentitet skapas i barndomen och hur våra egna föreställningar om 
vår förmåga att hantera världen suffleras in i oss av omgivningens kör av röster. Om 
Strindbergs tema och om den förödande strävan att leva upp till en idealbild. 

"Likt ett trött och kvällssömnigt barn åstundar jag att fd "gå hem" att vila det tunga 
huvudet vid en moderlig barm, sova i knäet på en moder, den kyska makan till en ofattligt 
stor Gud, som kallar sig min fader och som jag icke vågar nalkas". Står det i "Legender" 

"Strindberg identifierar sig starkt med en kosmologisk modell (en av vår kulturs 
centrala utsagor). Den som stärker och rättfärdigar hierarkin i familjen. 
Men vad gör Sonen och Fadern när Modern inte viU vara med den ikonografiska 
propagandan? 
Han tar till våld. Verbalt och konkret. 
Hon måste, måste hållas på sin plats. Han slår henne på käften och skriver"En dåres 
försvarstal." 

Engels skriver ogillande om "den upp och nedvända världen" som uppkommer när 
kvinnan är familjeförsörjare och argumenterar mot kvinnoarbete. 
Strindberg publicerar artiklar med titlar som "Kvinnans underlägsenhet under mannen 11, 

"Kvinnosaken enligt evolutionsteorin". 
Bidrag som på inget sätt skiljer sig ifrån tidens argumentation för att hindra 
kvinnoemancipation genom att omyndigförklara kvinnan med "vetenskapJiga" 
argument. 

"Strindberg var visst inte kvinnohatare. Han dyrkade kvinnan. Men han tyckte att kvinnans 
givna plats var i hemmet När hon kom in på mannens område,fö/1 hon/din sin piedestal. 
Jag fick lova att aldrig låta Ann- Marie ta studenten." 

Berättar Harriet Bosse, hans tredje hustru i sina kommentarer till Strindbergs brev till 
henne. 

Vår värld är mångt och mycket annorlunda än Strindbergs. 
Kvinnorna har rösträtt idag, och vi erfar en mycket större grad av ekonomisk jämlikhet. 
Dessvärre gäller i vår kultur ännu samma regler som då när pojkar fostras. 
Om han vill bli en karl gäller det att bekämpa främst de konkurrerande männen och 
sedan de konkurrerande kvinnorna. 
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När jag växte upp var det männen som hade makten och pengarna. Kvinnorna antingen 
gick med på de villkor som erbjöds och trodde sig kunna bemästra dem eller gick till 
öppen attack. 
Så har min värld sett ut. De synliga förändringarna i kvinnornas villkor skymmer 
stadigvarande, osynliga strukturer. Män nedvärderar kvinnor och kvinnor nedvärderar 
kvinnor. Vår kultur är fylld av inre motsättningar. 
I denna konflikt blir den destruktiva och demoniske Strindberg som gestaltar detta ifrån 
mannens synvinkel begriplig även idag. Inte bara begriplig utan även sällsynt 
plågsam i sin strävan att rättfärdiga de tingens ordning som han själv lider av. 
Det krävs en Strindbergsk frenesi som för att ännu påminna oss om de dolda effekterna 
av en dominansform som har skrivits in i det hela sociala ordningen, som verkar i 
kroppen hos både dig och mig"* 
Ja, jag var medveten om att sticka ut hakan och hetsa upp den kvinnliga delen av 
studenterna som satt som åhörare, men efter mig kom: 

14.40-15.00 Zhao Mei, writer: Strindberg and Women 
som försäkrade alla att Strindberg äääälskade kvinnor ... 

Fast jag aldrig kunde vara säker att det ordnar sig fortsatte jag med två berättelser: 

Två historier och näera rader ur en dikt om örnar 

1: Örnen och duvan 
"Det berättas att när Harriet Bosse besökte Strindberg för första gången hade hon en 
fjäder i sin hatt. En örnfjäder. Då hon tog avsked frågade han om han fick fjädern som 
minne, för att "sätta stå/penna på den och skriva sina pjäser med den." Han fick tjädern. 

Till Harriet! 
(med örnpennan skrifvet) 
Frukta icke Örnen, hvita Dufva! 
Dig han icke rifver, ljufva! 
Tröttnar du attgå på jorden, 
Tar han dig på starka vingar 
Lyfter Dig upp öfver molnen! 

August 
SApril 1901 

Örnen (för övrigt hans ungdomssignatur) med de lånade fjädrarna flög högt och hade 
det ensamt uppe i kylan. 
Hon, Harriet skaffade i sin tur en ny örnpenna till hatten. Den gick samma öde tillmötes 
Ja, han tog den med! 

(Video: örn i flykt) 
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Historia 2: Kvinnliga örnar?! 
Detta hände på 1980-talet. 
Mer än hundra år senare än förra historien. 
Min teater, teater Aurora, låg i en närförort till Stockholm. Jag var konstnärlig ledare och 
vi var febrilt sysselsatta med nya spännande projekt. Den unga journalisten som 
skickades ut för att berätta om vad som komma skuJle, blev mottagen av mig och 
vallades runt i lokalerna medan jag berättade om våra framtidsplaner. 
När artikeln blev färdig kom han tillbaka för att visa mig den för kontroll, för att se om 
han kanske missförstått någonting. Jag läste artikeln med ett stort leende på läpparna. 
Han jämförde mig med en örn. Högtflygande. Stark. Hmmm ... Det kallar jag för 
uppskattning! 
Han gick efter att vi rättat något i artikeln. Några dagar senare ringde han igen. Han 
måste be om ursäkt. Artikeln kommer inte att se ut som den hade gjort när vi träffades! 
Hans redaktör strök alla jämförelser med örnar. Han, redaktören, var rent av förbannad 
och förklarade för den förkrossade unga journaJisten: - Det finns inga kvinnliga örnar! 
Så sant, så sant, aldrig förr eller senare har jag läst att någon kvinna blivit jämförd med 
en örn. 

"Genus är långtifrån några enkla 'roller' som man kan spela som man vill,(-) eftersom de är 
inskrivna i kropparna och i ett universum från vilket de får kraft. Det är genusordningen 
som är grunden för ordens performativa kraft- särskilt förolämpningarnas': 
skriver den franska filosofen Bourdieu 1998" 

* Alla citat är från min föreläsning i Peking 2005 "Men, Women, Fiction and Lies: Staging
Strindberg's Dramas Today" lnternational Strindberg Symposium
Program: Oktober 19, 2005 Beijing University, Beijing
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Akt 2-Master Class i Shanghai 2015 

scen 1: Citat från artikeln till Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 

scen 1: 

Strindberg igen. Kina igen! 
Jag sitter vid frukostbordet i mitt hotell i SHANGHAI sommaren 2015. Det är strax innan 
min hemresa. Juli hetta utanför och mestadels kinesiska gester därinne. Men ett bekant 
västerländskt ansikte dyker upp. Chefredaktören till Norsk Shakespeare- og 
teatertidsskrift, Therese Bj�rneboe. På hennes fråga vad jag gör där berättar jag: 
att jag håller "Master Class" för kines

.
iska regi

t
sörer, skådespelare;-dok:toFimder+regi 

och studenter i regi på magister/master nivå id Shanghai Theatre Academy: 
Min "Master Class" ingick i Shanghai Theatre Academys ambitiösa projekt $i---_...__ 
De vill under ett antal år presentera för deltagarna hela värdens teaterkonst.Jiia att 
inbjuda bemärkta regissörer som representerar sitt lands teaterkonst idag. 
Så här såg ut exempelvis 2009 det året projektet startade: 

"Ta promote the development oftheatre in China,to raise the standard of theatre directors 
and to broaden their perspective, the Cu/tural Ministry and Shanghai Theatre Academy co
presented a series of workshops featuring five American master theatre directors. 

28 participants who were also prize winners of the "National Stagecraft Competition 
Project" representing prestigious stage companies such as China National Theatre, China 
Beijing Opera Theatre, National Ballet of China, Shanghai Dramatic Arts Center, Shanghai 
Peking Opera Theatre, Liaoning People Art's Theatre and Guangzhou Military Theatre 
took part. 
The workshops were hosted by the mast injluential theatre directors and artists of the 
U.S. They are Ann Bogart of Co/umbia Universit;y, Richard Schechner of New York 
University, Yin Mei af CUNY Queens College, Liz Diamond ofYale's School of Drama and Lee 
Breuer." 

Hon, Therese Bjrilrneboe har beställt artiklar av mig förr, senast denna vår, våren 2015 
och nu ville hon veta; "-Hur var det a_!tarbeta i Kina? - Alltså på riktigt! - Nå?- "och 
beställde en artikel av mig. r--·J:::;;x� ce....,.t �"C... 
Här kommer några citat från artikeln jag skrev där jag beskrev mitt omskakande 
möte. Det är svårt att välja . Jag förkortar hela processen, tar bort några undervisnings
beskrivningar, några arbetsuppgifter och kommentarer. 

"Det viktigaste är för mig att veta, på vilket språk undervisningen skulle ske? 
Ett tredje språk som förmedlare är som ett tunt glasfönster som förvrider figurerna på 
båda sidan åt oväntade håll, även om bägge behärskar språket från sitt håll. 
Det bästa sättet att kommunicera med folk är deras eget språk. 

Patrick Hassel Zeins skriver i sin introduktion till "Studier i Kinesiska":
"Att kinesiskan är världens mest talade språk torde det inte råda något tvivel om. Vad 
som dessutom är intressant att konstatera, är att det är mycket möjligt att det kinesiska 
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skriftspråket, med sina dryga 3500 år på nacken, är Världens äldsta levande språk Flera 
av de kinesiska skrivtecknen har ju faktiskt knappt ändrats på över 2000 år!" 

Ja, jag ville gärna ha simultantolk. 
Det visade sig vara ett utmärkt val. Maja-stina Wang är en doktorand i regi och är från 
Småland. Att hon är doktorand i regi tolkade jag som att hon redan behärskar 
teatervokabulären och förhoppningsvis empatisk vilket är en fördel då man jobbar med 
liv liknande situationer. I vilket fall fick hon en diger lista på mina begrepp både på 
engelska och svenska i god tid (innan så att hon kan fundera på lämplig översättning .) 

Vid en informell middag på ankomstdagen till Shanghai 
träffade jag henne och professor Lu. Professor Lu är en prisad och mångfaldigt 
prisbelönt regissör i kinesisk opera, skulle stå för utvärderingarna i slutet av 
workshoppen. Han är även värd för middagen, presenterar olika maträtter som är 
typiska för Shanghai och skrattar vänligt åt mina försök att med ätpinnarna försöka få 
något av godsakerna från den roterande glasskivan på det runda bordet på min tallrik. 

Medan jag är till synes helt koncentrerad på maträtterna hör jag noga på vad Maja-Stina 
berättar. (---}Jag hade tänkt först arbeta precis så som jag var ombedd att göra, att 
presentera och demonstrera mitt arbetssätt. 

Efter samtalet vid matbordet har jag tänkt helt om. Jag får veta här att det här är en 
grupp med olika bakgrunder; det är både etablerade regissörer, skådespelare och 
regisstudenter �å olika kunskapsnivåer. Att föreläsa för dem skulle nå bara vissa, att 
förevisa med några av dem aktiverar bara en del av guppen.(---) 
Istället för Master Class undervisning ska vi arbeta helt i workshopsform! 
Jag ska utmana deltagarna med att lära dem det de inte förväntar sig att lära sig! 
-Ja, jag vet. Varför måste jag utsätta mig alltid för att ställa krav på att mina medarbetare
växer, när vi jobbar ihop? Det är ju jobbigt Det skapar motstånd. En tröskel eller flera
ska bort. In, in i det nya, det okända!
Nyfikenheten är en stark drivkraft hos mig. Jag tänkte att det vore intressant, att på
allvar lära känna deltagarna svårigheter, hinder, begränsningar och styrkor och under
vägen lära dem. Så här gjorde jag:

Nästa dag efter att vi har samlats i en jättecirkel, där alla skulle vara med utom de som 
filmade och antecknade.� delade jag upp den stora guppen i fem mindre. Plockade 
fram några bilder i A3format 
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Här är tre exempel: 

9 



10 



Varje grupp fått tre bilder. Bilderna är fotografier av mina egna collage, de flesta är ur en 
serie "Sverige är ett annat land."* 
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!-påpekade jag. 
Gruppen skulle berätta en historia med bild 1 som början 2 som mitt och avslutas med 
bild 3. De skulle skapa en process som ska kunna avläsas även av mig. (Från mig som är 
INTE från Kina och därför behöver de leta efter gestaltningssätt som kommunicerar till 
oss alla.) Grupperna skulle redovisa vid dagens slut. Deltagarna fick inte höra vad de 
kunde lära sig i förväg. 

Men varför denna uppgift? 
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Att översätta bilder till andra bilder är egentligen vad jag kommer att kräva av dem när 
vi ska arbeta med en given text. 
Det är i sig en förklaring vad gestaltning är - i praktiken. 
Det är en förberedelse inför textarbetet, dessutom låter mig att se hur de behärskar 
visuell kommunikation, hur seriösa är de i sina försök att kliva in i bilderna och se först 
vad som står där och sedan tolka. 
En sådan uppgift 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. Dessutom är det viktigt för mig att se hur deras 
samarbetsförmåga är. För att kunna undervisa på en högre nivå behöver jag ta reda på 
vad de jag ska undervisa kan och inte kan. 
Jag hade också en stark önskan att inspirera deltagarna till att hitta ett visuellt, icke 
naturalistiskt sätt att närma sig texten. Helt enkelt för att undvika de europiska
klicheerna och härmningen av "stå och pratateatern". 
Att låta dem förstå i praktiken att de kan spela västerländsk dramatik utan att behöva 
kopiera en psykologiskt/realistiskt spelsätt Ett gestaltningssätt som står mig själv nära; 
ett expressivt bildberättande. 
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 ser och sedan hitta 
gemensamt en tolkning! Hmmm ... Extremt individualistiska. 
Vid redovisningen samtliga av de fem grupperna visade framställningar som var visuellt 
expressiva, men de flesta upprepade, kopierade bildernas form eller illustrerade den 
handling de har kommit överens om. Hmmm. Vi har långt här till gestaltning! 

Idag vet jag att en orsak till svårigheterna är nog 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 \.f?�akti9n�och varje känsla och varje karaktär. Detta har blivit till en konvention
som"ITTvecklades under många århundraden. Att skapa nytt i det här sammanhanget är 
att använda sig av de olika konventionerna och harmoniskt foga de samman. 

(Det hände till exempel när Pekingoperan" uppfunnits" eller blir nödvändig vid 
överföringar av västerländskt drama till kinesisk opera. Mer om det senare!) 

Därför kom så många kopieringar av själva bilden/bilderna som lösning på uppgiften. 
Eller i bästa fall visades upp en illustration av en förstådd relation. 
Men då har jag fått tillräckligt med material nu för att ge nästa uppgift. För att lära ut 
gestaltning. 

Deltagarna har fått "Pelikanen" av Strindberg som läs uppgift. 
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Nästa dag, hela dagen skulle grupperna arbeta tillsammans i team. 
Först skulle gruppen högläsa pjäsen tillsammans. (---) 
Pelikanen är inte indelad i scener, endast i akter, så deltagarna skulle indela gemensamt 
stycket i scener och varje scen skulle få en rubrik som täckte scenens handling. 
De skulle sträva efter att komma överens om den mest objektiva formuleringen som 
täckte scenens handling. Helst formulerad med hjälp av aktiva ord. Som t.ex. "Modern 
letar efter ett testamente. Svärsonen assisterar och vaktar på henne. " 

Att beskriva processen mellan de agerande är grundläggande i vår kommunikation med 
en publik. Handlingen beskriver interaktionen mellan personerna i dramat. Att förstå 
kedjan av interaktionen underlättar för publiken att skapa ett sammanhang. 

Pelikanens handling steg för steg, handlingsmoment för handlingsmoment beskriver 
vilka agerar mot vilka. Vem driver (till synes) ett handlingsmoment och vem reagerar. 
Denna kedja är konstant och förändras inte med tiden. Detta styckes handling kan 
däremot betonas, läsas, tolkas på flera olika sett. (---) 

När dagen var till enda skulle grupperna sammanfatta hur arbetet har framskridit på 
dagen. 
Någon grupp har redan i detta skede började förstå vad som var givande och lärorikt 
med det gemensamma arbetet med det "objektiva", handlingsbeskrivningen. 
Kommenterade så att de i gemensamma diskussionerna om rubrikerna har fått syn på 
saker som de ensam inte skulle ha fått. Det framkom massor av andra fördelar, som alla 
uppfattade sedan, men mer om det när vi talar om reflektionerna efter kursen. 
Andra grupper var i kris eftersom de inte kunde komma överens om rubrikerna. 

Någon grupp tolkade alltför starkt rollfigurernas beteende som bra, eller dålig alltså de 
började moralisera, värderapressa 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 i en 
samlande diskussion. 
Frågor som; - Vad är barnens ansvar? - Är alla offer här? I så falla för vad? 

Då brast det hos en student som nästan gråtande, förtvivlat krävde; 
- Professorn kan svaret! -Vad ska vi tycka om detta?-Vad handlar pjäsen om?!

Håhåjaja. Han var nog inte ensam. 
Det var en emotionellt starkt stund och alla väntade på hur jag skulle svara. 
Jag sa att; - Jag vet inte! Det gick ett sus blad 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!
- Nu är det bara att ... (det började antecknas flitigt); ta reda på de införstådda/i texten
dolda utsagor� om det samhället som gestaltas i berättelsen och ideer om hur
"människan är" i detta samhälle. Vad är det du ser textens relationer visar?

Välj en scen där du kan gestalta, översätta:-tiff:"dessa till aktiviteter. (---) 
Sedan kom uppgiften igen; 
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Välj en scen, tills i morgon och efter din förståelse av den, tänk ut ett gestaltningsförslag! 
Du får jobba realistiskt, om du så vill med skådespeleriet, men förhöjt med regin! 
Då blev det alldeles tyst och flera händer räcktes upp: 
- Hur gör man???!
Snabbt visade jag några exempel med några av de agerande och plötsligt var alla på gott
humör.
-Hon visar ju! - och de gillade det visade.

Dessa exempel var_starkt bildmässiga och expressiva, tex en Modersfigur som var 
.app6ygg av barnen som armar och ben. 
Upprorsstämningen var över. Fast de flesta tyckte nog att det var väldigt underligt, 
grymt till och med att beröva dem svar jag uppenbarligen \tisste:- � 

Efter en natt med orolig sömn, säkert inte bara för mig, började gestaltnings och 
tolkningsfasen. 
Skulle "krisen" leda farm till genombrott eller förlamning?(---) 
Vid den slutliga uppsummeringen kunde vi se i stort sett hela pjäsen från början till slut. 
Vissa scener till och med två, tre gånger, med mycket olika lösningar. Inte dåligt på en 
vecka! Vid min sammanfattning efter visningen fick nu alla höra min tolkning och det 
rev ner glada tillrop och applåder. 
På lördagen var utvärdering inför en ,publik av master och doktorandstudenter i regi.
(---)Arbetsprocessen blev tydlig �å� börja med att jobba med bilderna. -sa någon. 
Att det är viktigt, att ha tålamod med den "objektiva" bedömningen först, för att komma 
sedan med "översättningsarbetet" och gestaltningen. Både i bilder och texter. - tillade en 
annan. Ja, och bilderna satt igång fantasin! - Sa en tredje. 
En av deltagarna berättade am att även om han ogillade att sitta en dag och försöka 
jobba "objektivt" med de andra så insåg han att när han började arbetet på golvet med 
skådespelarna så begrep alla vad han menade och kunde därmed skapa 
tiJJsammans utan några som helst konflikter. 
Många höll med och framhävde ett vidgat perspektiv. 
Dessutom var alla glada över att de själva fick tolka och inte fått tolkningen, pådyvlad av 
mig. 

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

*foto av mina collage: Ulla Andesong
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Akt 3- Förberedelse för workshop och reflektioner 2016 

Inledning i Peking: 1-2-3-4 teori. (under Inledningen hör vi texten i ljudupptagning och 
ser pd videoinslening både av kinesik teater och av egen textläsning.J 
scen 1 Tankar i kammaren hemma och i Peking: En läsning och gestaltning blir till! 
scen 2 Samtidigt i skolan i Peking: 
Skolbesök 1 och 2 som exempel 
scen 3 Beijing teaterbesök text; den vita ormen. 
scen 4 Samtal med professor LU 
scen 5 Samtal med Huizhu Sun, och Faye Chunfang Fei som ska redovisas på annan 
plats. 

Inledning i Peking: Reflektioner: mina tankar om kinesisk teaterteori 
1. 
"Should philosophy guide experiments, or should experiments guide philosophy?" *var en 
avgörande fråga under kulturrevolutionen i Kina. 
Jag, hävdar tanken att sanningen uppenbaras via experiment, observationer. Den 
Kinesiska kulturrevolutionen hävdade motsatsen. 

När jag blev inbjuden av professor LU Ang att göra min forskning i Kina om mötet 
mellan kinesisk och västerländsk/ svensk teater med motiveringen att de själva har 
gjort en överföring av fröken Julie till kinesisk opera i två olika versioner- blev jag 
positivt överraskad av det teoretiska materialet de presenterade i" Aspirations Sky High, 
Reinventing Western C/assics as Chinese Operas." (Shanghai Theatre Academy 2012) 

Det var verkligen forskning I min smak! Författarna beskrev vad de gjorde, publicerade 
bearbetningen, det beskrevs hur de tänkte om karaktärerna och tiden. Alltså beskrev 
noggrant det praktiska arbetet med en text/bearbetning som ska förvandlas till en 
föreställning. Samma sak märkte jag i mina samtal med professor LU Ang i hans 
handledningssamtal, oftast handlade samtalet om den sociala funktionen av kinesisk 
opera och den sociala funktionens förändring och dess konsekvenser. 
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"**. 
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. 

*Cixin Liu The three - body Problem 2014 Tor Books
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**Faye Chunfang Fei är PhD, Professor. Är mest känd för sin kinesiska teater historia; 
"Chinese Theories oj Theater and Performance from Confucius to the Present" Present� 
Uniyersity of Michj�an Press 2003 Sid3
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2. 

Jag läser vidare och noterar igenkännande: 
att kinesisk teater som i Kunju och Jin9ju formerna 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. 
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 armeer, 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 i]u formerna är formaliserad baserat på en kombination av traditionella 
gester och iakttagelser av det vardagliga livet. 

En sak här jag läser av Schechner i förordet skapar stor igenkännande hos mig efter att 
ha sett ett tjogtals föreställningar av kinesisk opera under det gångna året: 

"Troupes of performers may be a/1-male, all female, or mlxed; but in eve,y case the 
roles include men, women, chlldren, aristocrats, commoners, clowns, gods, /adies, 
scoundrels, schalars, warrlors, and many more. "* 

3. 

Vad som jag kommer att göra i Beijing om några dagar (16juni - 7 juli)är att sammanföra 
XXXX den sjungna/ dansade formen med med Huaju den talade teatern (som har redan 
funnits i Kina dryga 100 år)men på mitt eget sätt, med hjälp av det kalejdoskopiska 
Auroraträningen. Men det kan bara göras om skådespelarna är Xiqu tränade ... och det är 
dem! 

4. 

Ja, det är så som kineserna jobbar tänker jag göra här. Beskriver min praktik. 
Beskriver förberedelsearbetet, vad jag tänker inför arbetet Hur jag gör arbetet det och 
noterar några reaktioner på det gjorda. 

ur arbetsdagboken från Beijing (5-16 juni 16): 
* Faye Chunfang Fei; Chinese Theories of Theater and Performance from Confucius to the
Present The University of Michicao Press 2003
Samtliga citat: sidan 3
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Scen 1. 

Nu hoppar jag bak i tiden det år 2016 vår. Sitter hemma i kammaren i Stockholm 
och förbereder mig: 

Utdrag ur regidagboken: 

5. Min spelstil
Det är svårt att definiera vilken sort av förestäJlning workshoppen blir i Peking. Jag har
gjort den här sortens formblandning i minst 35 år. Jag kallar den för en kalejdoskopisk
spelstil. På en scen är allt är möjligt. Det har mina medarbetare gång på gång bevisat och
demonstrerat för mig.
Jag använder mig av realism i skådespeleri på samma sätt som "bli en drake när du
spelar en drake",* ofta med stiliserade rörelser kring huvudhandlingen. Rörelser som
samtidigt som de skapar bilder som fördjupar huvudhandlingen i scenen, kan förtydliga
eller rentav komplicera och undergräva historien med motsägande aktioner och bilder.
Använder gärna radioteater mitt i en scenföreställning, video på olika sätt, tv, film,
akrobatik, dans, sång, bilder av de agerande som metaforer, användning av metonyrni,
distansering med kommentarer från skådespelarna.
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.
Vad som kännetecknar mitt berättande är att jag ofta använder mig av upprepningar av
aktioner, situationer.
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.

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 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 kännbar på bara huden. 

*Mei Lanfang on Theatre Shanghai s. 204. ( citat är hämtat från SUN HIUZHU from "
Aestetics of Stnaislavskij, Brecht, and Mei Lanfang")
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6. Tillbaka till mina anmärkningar kring kinesisk teaterteori:

Kinesisk teater är förhöjd och stiliserad med stående karaktärer. 
Av alla jämförelser mellan kinesisk och västerländsk teater av kinesiska 
teatermänniskor jag läst, har vare sig grekerna med sin kör och dans, den romerska 
komedin med dess typgalleri eller det italienska Commedia del Arte med sina stående 
karaktärer varit nämnda. 
Trots att vissa karaktärer i commedia har till och med helt liknande rörelsemönster! 
Jag såg Il Capitano demonstrerad för mig i Shanghai av en commedia skådespelare från 
Milano, Michele Bottini som var på en danslektion tillsammans med mig där barn visade 
vissa av Pekingoperans grundrörelsemönster för oss. Det var nästan identiskt 
rörelsemönster med det barnen tränade! 

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 wa/1", 
Brecht wanted to demolish it, while for Mei lanfang such a wa/1 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." 

Xieyi- skulle jag översätta till stiliserad/förhöjd---sådan är min förståelse av spelstilen 
med det engelska uttrycket i Faye-s översättning blev "conventional". 
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7. SUN HUIZHU(l 951-) - "The real, the good, and the beautiful"

Jämför estetiken hos Stanislavskij, Brecht och Mei Lanfang. 
"Genera/ly speaking; all three systems are concerned with the truth and rea/ity of social 
life, they all emphasize the positive educational function of theate,� and they all strive to 
give audience enjoyment in the aesthetic beauty of their theater experience. That is to say 
they share a basic common ideal, which is the unity the real [zhen), the good (shan), and 
the beautiful (mei). 
"According to Aristotle's mimesis theory that distinctions exist between different means 
and ways of mimesis. The theater is the means of expression is to show people in action. 
That action unites both the object and means of expression makes theater, strictly 
speaking, the perfect art form of mimesis ... Unlike painting, sculpture, music, and 
literature, theater is the only form that can most fait fully AND REAL/STJCALLY 
REPRESENT HU MANS and their actions in social life. 
Also because dramatic action onstage is either overly or covertly driven by conflict, 
compared with other forms of art, theater encourages the spectators to take sides as they 
react to stage action. Since moral values and world outlooks propel these reactions, 
theater has a particularly potent education function. 
And in terms of creating the beautiful, theater, as a synthetic art, also has many superior 
advantages. The stage action not only can present fascinating stories, heart- throbbing 
passions, and thought- provoking ideas but also can satisfy many indispensible needs of the 
senses; in other words, theater has a vital aestheticfunction. 
Therefore, theater has a great potential in all these areas- the real, the good, and the 
beautiful. 
For action onstage the Stan is/avsky system emphasizes the world real.( ... ) 
One of Brecht's famous lines goes: NI have feelings on/y when l'm having a headache, never 
when I am writing; that is when i am thinking. Thinking is for the purpose of changing the 
society for the better.( ... ) 
The Chinese traditional theater also strives for the real, and it has always been the actors 
desire to "be a dragon when playing one and be a tiger when playlng one." 

Han fortsätter med att påpeka att när Brecht såg kinesisk teater såg han att 
skådespelaren iakttog sig själv helt korrekt, men Brecht missförstod orsaken: 
Det sker av enbart estetiska skäl. För att uppnå en estetiskt perfekt prestation. 
Mei Lanfang systemet vill definitivt inte skapa vare sig distans eller "förfrämligande". 

Den stora Peking opera skådespelaren Gai Jiaotian uttryckte det så här: 
"An actor on stage should conscious/y observe the standard, or he would lose the audience 
if he moves his eyes whichever way he feels like."* 
Det här gäller även Peking operan. Den borgerliga publiken den skapades för krävde "en 
god natts sömn" efter en föreställning ... som Mei Lanfang påpekade. Lyckliga slut och 
full valuta för pengarna! 

*Faye Chunfang Fel; Chinese Theories of Theater and Performance from Confucius to the
Present The Uniyersity of Mjchigan Press 2003 . SUN HU IZHU
"The real, the good, and the beautiful" sid.
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8. Tillbaka till regidagboken:

Rummets, tidens och handlingens enhet ... och den sceniska framställningen. 

I fröken Julie väljer Strindberg behålla av Aristoteles beskrivna rummets, tidens och 
handlingens enhet. Det skiljer sig helt från kinesisk traditionell teater. 
Shakespeare, Calderon som byter plats för handlingen, hoppar i tiden och har parallella 
handlingar är mera lik hur de kinesiska traditionella pjäserna är uppbyggda 
formmässigt. Alla de blandar bägge det poetiska med det grova, humoristiska. De flesta 
karaktärerna är statiska stycket igenom och lär sig inget av det som händer dem. 
(Göthes Faust skulle jag kunna tänka mig som en mycket möjlig överföring till kinesisk 
opera.) 

Men med mitt arbetssätt blir det inget problem. 
Spelplatsen är ofta själva teatern i mina uppsättningar och skådespelarnas agerande och 
relation till varandra och publiken som skapar spelplatserna, tiden. 

Jag erbjuder tre olika teatrala spel platser för skådespelarna där de får välja spelplats. 

De väljer spelplatsen som visualiserar med en stor trappa den sociala skillnaden. 
Synliga sminkbord till höger och vänster om trappan, där de tre huvud skådespelarna är 
stationerade när de inte är rummet. Där finns även all rekvisita som kommer att 
användas synliga från början. Rummet är ett definierat golv och trappan. 
Jag väljer att de tre kan vara ändå i spel, när de sitter och väntar på sina entreer, de kan 
se de andra rollfigurerna agera, reagera på det som sker i rummet; skillnaden mellan 
skådespelare och roll blir diffus. 
(På ett sätt passar det verkligen det kinesiska sättet att spela, att iaktta sig själv i spelet) 

De övriga skådespelarna är placerade utanför den markerade golvytan, till höger 
kvinnorna, till vänster männen. Kvinnorna har traditionella kinesiska kostymer, alla 
män bär vit skjorta och svarta byxor, likadana Jean har. Männen kommer att följa honom 
med blicken, kvinnorna följer fröken Julie när de inte agerar själva. 

Jean och Kristin kan sitta vid sina sminkbord och skvallra om Julie då det privata 
betonas med skådespelarnas givna platser som också definierar vad Jean och Kristin kan 
säga när Julie inte hör dem, intimiteten i mellan dem. Även Julieframställaren kan ha en 
intim monolog sittandes på sin plats, så som det var en inre monolog filmas som när bild 
av videokameran. 

Vi har nämligen en svartklädd videoskötare som går i närbild, blir riktigt påträngande 
och filmar, betonar Julies kropp, när den ligger i fosterställning, dröjer vid de nakna 
fötterna ... allt ser vi på skärmen ovanför trappan och på trappan. Värden utifrån tittar 
inte bara från scenens tre sidor, från publiken, men även från själva scenen. 

Det här är ytterligare en lek från min sida, en förstärkning av det traditionella kinesiska 
redovisande av teknik och nära kontakt med åskådaren samtidigt förstärker det faktum 
att Julie är aldrig utan det kontrollerande ögat utanför, hon är ständigt sedd och 
bedömd. Dubbelfokus igen! 
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9. En påminnelse för att reta upp mig själv:

Jag tar texten, dramat på allvar. När jag gör en textbaserad framställning så gör jag inte 
bara en handlingsanalys utan gör historisk research och tar reda på vad dramatikern 
avsett att kommunicera till sin tid publik innan att jag omläser dramat återigen med 
dagens ögon. 
Inför en uppsättning, hur mycket än jag läst mig in på epok, dramatiker, läser jag och 
läser om för att reta upp mig tillräckligt för att kunna ta mig an dramat. Med Strindberg 
har jag jobbat väldigt mycket med, satt upp hans dramatik från teater Aurora i 
Stockholm till på Dramaten, i Helsingfors och i Tromsö och i arbetat med den Shanghai 
senast 15. Föreläst om honom och mitt förhållande till hans dramatik i flera 
internationella sammanhang. Men 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 stisom 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. "*

"The Father is always understood and interpreted as the expression ofStrindberg's 
private, biographically founded obsession, as the document and manifestation of his 
notorious misogyny. This viewpoint has, for a long time, distorted the idea that precisely in 
these early tragedies,fears are articulated which can be seen as more than typical of their 
era. 

In 1861, a sensational work, Das Mutterrecht (Mother Right}, was published by Johann 
Jakob Bachofen. In it, the author sought to prove that the patriarchal society only 
developed after a matriarchy. Strindberg became familiar with this work in 1886, and in 
the Joreword to the second edition of his narrative stories, Married, agrees with a 
quotation from an essay published by Paul Lafargue in La Nouvel/e Revue, entitled Le 
Matriarcat, as commentary on Bachofen's work: 'The patriarchal family is therefore a 
comparatively new form of society and its creation was accompanied by as many crimes as 
we can expect, perhaps, in the future, if soclety should attempt to return to a matriarchy.' 

Hidden behind these words is the fear of a whole generation of men who feel their 
manhood threatened by the somewhat shy attempts at women 's emancipation - the Jear of 
the 'man-killing woman"( .. .) 

"For him, the relationship between the sexes represents a biologically or mythically 
founded relationship of violence from whose power the individual is unab/e to escape." **

Skriver Erika Fischer- Lichte om Fadern från 1887.Det Fischer- Lichte skriver om 
Fadren gäller lika mycket om Julie - det första gavs ut 1887 och Julie 1888. 

I det första "vann" Eva över Adam, men i den andra fick hon ingen chans i det 
psykologiska ställningskrig, som Strindberg själv kallat "hjärnornas kamp". 

* och ** Sid 255-256. History of European Drama Erika Fischer- Lichte E-bok, Engelska,
2002-06-01, ISBN 978020345088
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10. Karaktärerna enligt dramatikerns beskrivning:

Strindberg visar starkt förakt för sina karaktärer i sin beskrivning av dem. Han gör dem 
modernt sammansatta, men han dömer dem i varje bit. 

Han går hårt åt Julie : Han kallar henne halvkvinna och man�hatare som lyckligtvis går 
under. 
Hon är dessutom offer för att hon ärvt ett begrepp som heter ära. 
"Det är adelsmannens harakiri, Japanens inre samvetslag, som bjuder honom att skära 
upp magen pd sig, när en annan skymfar honom ... Därför lever betjänten Jean, men fröken 
Julie kan icke leva utan ära. " 

Kristin, den mest obehagliga karaktären av alla. Hon predikar moral i dramat på ett 
Luterskt vis. Starkt konservativ och bevarande av samhällsordningen såsom den är. 
Herremän är herremän och betjänt är betjänt, varje försök att rubba den sociala 
ordningen är mot guds vilja. Hon är småtjuv och ohederlig för att hon använder moralen 
som ett vapen och sköld för att täcka sina synder; "Kristin slutligen är en kvinnlig slav, 
full av osjälvständighet, slöhet, förvärvad framför spis elden, fullproppad med moral och 
religion såsom täckmantlar och syndabockar. Hon går till kyrkan för att lätt och vigt på 
Jesus avlassa sina hus stölder och inta en ny laddning skuldlöshet." 

Betjänten Jean är den enda som får en smula sympati i det att han är en man. 
"Utom i det att Jean är nu en stigande, står han över fröken Julie i det att han är en man. " 
Här är tendensen plötsligt blir synlig, mycket tydligt; 
"Könsligt är han aristokraten genom sin manliga styrka, sina finare utvecklade sinnen, och 
sin förmdga av initiativ. Hans underlägsenhet består mest i den tillfälliga sociala miljö, i 
vilket han lever och som han troligen kan lägga av med betjäntrocken." 

Han ljuger däremot när det förmånligt för honom, talar därför sällan sanning. Hans 
slavsinne yttrar sig i hans vördnad för greven. Hans karaktär är dubbel, vacklar mellan 
hat och längtan till de uppsatta. Enligt Strindberg så kommer han att stiga i de sociala 
graderna och att hans son kommer att studenten. 

Det intressanta är att Strindberg i sin beskrivning av karaktärerna inte kan utesluta att 
kärlek hos Jean skulle kunna uppstå till Julie under andra sociala förhållanden. Hennes 
kärlek kallar han för skyddande och urskuldande. 
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11. Reflektioner på väg att hitta min läsning:

"Teatern har länge förefallit mig vara liksom konsten överhuvud en Bib/ia pauperum, en 
bibel i bild för dem som icke kunna läsa skrivet eller tryckt ... -
börjar Strindberg sitt förord till fröken Julie.* 

Men vad ska en dramatiker eller en uppsättning bildsätta en text med? Vad är det? 

De statusmässiga skillnaderna i klädsel och fysisk, kroppsJig attityd bör markeras, 
tydliggöras. Förhållanden och relationer i familj och samhälle ska gestaltas med hjälp av 
bilder. Bilder på relationer: ekonomiska, sociala, psykologiska har tydliga tecken som 
markerar förhållandena mellan de inblandade. Dessa bilder är avläsbara för att en 
teaterföreställning kommunicerar ett socialt sammanhang. 
Etiska dilemman som pjäsen hanterar är välkända fenomen för sin samtida publik. De 
gestaltar, förkroppsligar sin tids kriser. Därmed förhåller de sig till publikens aktuella 
samhällskriser. 

Tema: ldentiteskris. 
Manligt och kvinnligt. Strindberg uppträder här i denna kamp som om han vore den 
sista bastionen för mannens försvar. 

Slaget mellan man och kvinna 
Bakgund: kvinnlig emancipation. 
Rädsla och förlöjligande går i hand I hand när det gäller männens reaktioner på dåtidens 
emanciperade kvinnor. 

* WIHLKE & SON förlag Oslo 1973
A/S Nationaltrykkerlet & FörlagsbokbinderietAUGUST STRINDBERG FADREN FRÖKEN
JULIE SID 79
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12. Regidagboken: reflektioner på väg att hitta min läsning

Det är än ytterst obehagligt konsekvent pjäs. 
Strindberg snärjer sina karaktärer med mångfald av motiv. 
Fröken Julie kan inte undkomma sitt öde. Den här Nora har inget annat val än att gå 
under. Hon har inget annat val än självmord. 
"Fröken Julies sorgliga öde har jag motiverat med en hel mängd av omständigheter: 
Moderns grundinstinkter; faderns oriktige uppfostran av flickan; egen natur och 
fästmannens suggestioner på den svaga och degenererade hjärnan; vidare och närmare: 
feststämningen pd midsommarnatten; fodrens bortavaro; hennes månadsjuka; sysslandet 
med djuren; dansens upphetsande inflytande; nattens skymning; blommornas starka 
afrodisiasiska inflytande; slutligen slumpen, som driver de två tillsammans i ett lönligt 
rum, plus den upphetsade mannens tilltagsenhet." - skriver han i sitt förord till pjäsen. 

Jag kan inte rädda Julie! Hon är dömd och illa omtyckt av den obarmhärtige 
dramatikern. 

Alla i kör: 

"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. " 

13. Regidagboken: reflektioner på väg att hitta min läsning: En vensk film i Mikael
Bergs regi från 2013

Just sett en väldigt nerstruken filmversion av Fröken Julie. 
Även om man har lagt handlingen till slutet av 1920talet och ändrat i intrigen och lagt 
till exempel Julies fästman, som Julies far är beroende av, under en midsommarfest för 
de rika inomhus istället för de fattiga utanför slottet så håller sig filmen noga till den 
beskrivning Strindberg ger när det gäller karaktärer. 
Julie går omkring stirrande(Nathalie Söderqvist) på en revolver redan från början. Ingen 
tvekan om att hon är självmordsbenägen och kan aldrig bli lycklig. 
Jean (Klas Ekegren) är en god och längtande ung man som erbjuder denna hysterika ett 
val som hon inte kan ta eftersom hon föraktar honom för sin klassbakgrund. 

Ett dramatiskt verk blir inte intressant om den inte överskrider de tendenserna 
upphovsmakaren velat skriva in i verket Få se om jag kan upptäcka de sprickorna 
där rollfigurerna undkommer tendensen och där skymtar mer än Strindberg velat 
skriva in dramat. 
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14. Läsning/tolkning och gestaltning

Tolkning och gestaltning 
Alltså, visst är det så att jag kunde tänka mig att göra fröken Julie. 
Men min tolkning och gestaltning skiljer sig så mycket ifrån att torr repetera och ägna 
sig endast åt skådespelardelen av en uppsättning. 
Dels skulle jag göra en bearbetning. Vilket jag alltid gör efter att min tolkning är klar. 
Den bearbetningen skulle kunna vara ett risktagande. Jag gör bara uppsättningar där jag 
efter mitt förberedelsearbete och all kunskap om verket synar jag och ifrågasätter just 
de ideerna som verket presenterar. 
Jag skulle planera helhetsgestaltning där rummet, kläderna, musiken, sminket ljuset och 
ljudbilden är en vital del av berättandet och bär tolkningen. Jag skulle arbeta med ett 
team som skulle bidra med sitt kunnande att finslipa och presentera tolkningen. 

Karaktärerna: 
Jag avskyr Kristin så som Strindberg presenterar henne. Hon är den främsta bevararen 
av ett bigott samhälle, där klassgränser ska bevaras till varje pris. Där hushållstölder 
förlåts av självaste Jesus som också används av henne som vapen mot vem det nu må 
ifrågasätta den sociala ordningen. 
Jag avskyr även Jean. Han ljuger när det passar, stjäl och våldför utan dåligt samvete. 
Jag ogillar när han är rå och ännu mera när han manipulerar. 
Nu är jag inte intresserad av en sjukt neurotisk och vek Julie. Hur skulle det vara att ta 
på allvar Strindbergs manshatartankar om henne? 
Att hon kan skjuta revolver? 

Temat är vad det är: Klass och kön där mannen är överlägsen bara av anledningen att 
han är man. Men samtidigt är han en slavnatur och det ligger både längtan och hat i hans 
förhållande till sina herrars värld. När han erövrat Julie föraktar han henne. Hon i sin tur 
vill falla, men bli älskad efter fallet. 

Det moraliska dilemmat är Julies omöjliga val: vad gör en fallen kvinna när hennes ära 
är befläckad av betjäntens sperma och förakt? 

Det jag lär ut till mina studenter är att kunna beskriva start, en viktig scen i mitten och 
slutet när man presenterar tolkningen. I min föreställda bearbetning skulle slutet vara 
direkt kopplad tiJl kulmen av Julies hat orgie; 

"-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!"* 

Efter den monologen viJJ 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. 
Kanske Kristin säger repliken om att de rika har svårare att få nåd ... oförsonlig och stum. 
( den delen av hennes dialog med Jean där de beskyller varandra för tjuveri ska flyttas till 
deras scen innan Julie anländer.) 
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Gestaltning; Hur? 
Jag ser nu tre lösningar när det gäller scenbild och gestaltning. I bägge varianterna slutar 
pjäsen som ovan beskrivet. Det är början av föreställningen som blir nödvändigt 
annorlunda. 

Version! 
1. Det är ett helt neutralt vitt rum helt samtida material, med ett långt bord och några
stolar till höger om en glasdörr.
I glasdörren kan naturens grönska synas och folk kan kika in, gå förbi.
Vi kan också se en personbil åka förbi eller stanna framför dörren på slutet.
En dörr till vänster till ett tänkt kök som kan leda in till huset och en köksöppning i
väggen varifrån du kan titta ut till där vi är.
En dörr till höger i förgrunden, till Jeans rum.
Rummet kan påminna om ett personalrum för en restaurang i ett/motell/hotell. Direkt
bredvid köket. Det kan finnas kommunikation med det övriga huset med en intern
väggtelefon.

1. Kläder och mask:
Tidig 1960 tal. Det är dem allra sista skälva åren av 1800tals värderingarna i Sverige.
Julie i beige herrskjorta, ridbyxor och stövlar. Kristin i kokerskauniform, med vitt
förkläde, ev. täcks håret av ett huckle. Jean i kyparkostym i svart med vit skjorta.
Men i början utan kavaj.
Här skiljer sig även Jeans person. Här är han av en annan etnicitet än Julie. En
gästarbetare med mörkt hår som kontrast till Julies blonda. (Detta skulle nödvändigtvis
påverka bearbetningen av texten.)
1. Musik och ljud:
Det kan finnas kommunikation med det övriga huset med en intern väggtelefon.
Ljud av radio.
1. Ljus:
Stående vit. Kan släckas helt med en vanlig ljusbrytare på väggen. I mörkret ficklampa.

Version2 
2. Rummet är ett naket och svart scenrum på en teater.
En glasvägg, med en dörr i skiljer förgrund och bakgrund. Bakom glasväggen pågår
festen för gårdens folk. Där ute finns det två långbänkar. En man med fiol och en med
dragspel. Öl i låda. Vi ser dem som dansar och de ser oss inne i rummet. (minst två
dansande par)
Inne finns det ett bord och fem stolar. När Kristin kommer med maten till Julie får hon
det av en scenkille. De delar ut resväska och fågelbur, kappa till Julie. De är med när det
behövs helt synliga.
När folket kommer in i rummet ser vi Jean och Julie utanför ser hur de hånglar och hur
han tar henne på en bänk. Grevens bil kan åka igenom scenen bakom glasväggen och
markera Grevens ankomst.
Här utnyttjar jag det jag vanligtvis brukar jobba med; polyfonitet. Flera skeenden
utspelar sig samtidigt och dem förstärker varandra genom olikhet och samstämmighet.
Upprepningar av handlingar och gester.
2. Kläder och mask:
Svensk 1880tal. Scenteknikerna är klädda i svart, med hedset.
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2. Musik och ljud:
Vi hör dragspel och fioJ. Men ibland spelar de stumt. Då annan musik, atmosfär eller
JjudilJustration hörs. ( Apokaliptika)
2. ljus: Tydligt teatral, där förgrund och bakgrund får fokus omväxlande eller samtidigt.

Version 3. 

En abstrakt bild som visar däruppe dit man måste klättra och därnere där även 
skådespelarna har sina sminkplatser där de väntar på entre. 
En hög bakvägg med en dörröppning som kan stängas och försvinna i bakväggen. 
(Skjutdörr) 
Trappor som leder ner till spel platsen. Spelbara. Vid sidan om spelplatsen sitter 
skådespelarna som representerar gårdsfolket. Kvinnor i traditionella kläder, männen i 
svart byxa och vit skjorta. Det är också en samtida konvention. 
Sminkbord för huvudskådespelare på bägge sidorna på spe)p)atsens möte med 
bakväggen. Där är kläder och rekvisita förvaras synligt 
En kamera som används hela tiden och projiceras på bakväggen. 

Vilket av dessa jag väljer beror på tillgång till skådespelare och tid för repetition. 
Dessutom på plats och tiJlgänglighet när det gäller material. 

Eller kanske låter jag skådespelarna välja? För i vilket fall som helst kan vi inte 
förverkliga mer än en sorts representation av det beskrivna. 
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15. Scenlista och handlingsanalys:

A. Jean, Julie: sid 116 tom 118.*
"Julie: Ta nyckeln till båten och ... - Jean: Jag svär!"
Betjänten ger härskarinnan ett råd; - Gå och lägg er!
Folket utanför sjunger en nidvisa.
Han avslöjar att det är om henne och honom de sjunger. De blir trängda av folket som
närmar sig. Han föreslår att de flyr in till honom. Han försäkrar att hon kan lita på
honom. Hon avkräver ett löfte. Han ger det löftet. De går in till hans rum.

B Jean, Julie: sid 121. 
';ulie: Säg att du älskar mig, annars ... -Julie: Tala inte hårt till mig!" 
Hon ber om att han ska säga att han älskar henne. Han vägrar. 

C Jean, Julie: sid 123. 
'1ulie: Finns det ndgon människa på jorden som är så olycklig ... -Jean: Jag kan inte neka att 
det gör mig ont om er!" 
Hon tycker synd om sig själv. 
Han påpekar att han har haft henne. Hon anklagar honom för att vara "dräng." 
Han kontrar med förolämpningen; -Hora! 
Hon beklagar sig. Han erkänner att det är synd om henne. ( och det följs av att han 
avslöjar att han lurat henne. sid124) 

D Jean, Julie: sid 126 tom 127. 
'1ean: Fröken Julie, ni ären härlig kvinna ... Jean: Vad ville ni säga mig nu?" 
Han tänder på henne. Och vill föra ut henne för att ha igen sex. 
Hon vägrar och avvisar honom. 
Hon avslöjar sina blandade känslor. Han föreslår att de ska fly. 
Hon går med på förslaget. Hon ber om vin och dricker. 
Han tillrättavisar henne. 

E Jean, Julie: sid 133 tom 135. 
"Julie :Hjälp mig, hjälp mig: ...... Jean; Känn på!" 
Hon ber om hans hjälp och råd. 
Han föreslår att stanna. 
Hon påpekar/upptäcker att det kan finnas följder! 
Han ändrar sig-uppmanar henne att rymma. 
Hon ber honom att befalla henne. 
Han befaller att hon gå och att göra sig i ordning för att resa och ta med respengar. 
Hon ber att han ska tala vänligt till henne. 
Han vägrar. Han triumferar. 

F Jean, Kristin: sid 135 tom 137. 
"Kristin:Ja, vad har han gjort oppe hela natten; ... Jean; .... att de andra är inte en bit bättre 
än vi! 
(Kristin städar upp) 
Kristin av kräver en förklaring av Jean. 
Han bekänner. 
De förenas i fördömande och förakt mot den fallna överheten. 
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G. Jean, Julie: sid 140 tom 141.
(fröken in resklädd, rekvisita: resväska, bur och fågel, pistoler)
'Julie: Sd kläd pd er då! ... - Julie: rivalisera med min piga! Å, ål å!"

Hon ger order om att han ska klä på sig.
Han förbjuder henne att ta med sin fågel.
Han dödar hennes fågel.
Hon bryter ihop.
Julies hämndaria.
Hon tar livet av honom och sig själv.

G2. fortsättning. Jean, Julie (döda) Kristin: sid 135 tom 137. 
"Kristin: Det är nådaverkets stora hemlighet .. - Si, så är det fröken Julie!" 
Kristin inta rummet. 
Håller avskedstal/(gravtal)? 
Kristin lämnar rummet? 

Efterspel: stumt. Musik. 
När Julie ser på den döda mannen lägger hon sig vid honom och alla andra kvinnorna 
kommer sörjande och lägger sig en efter en. Alla ligger som döda. 

* WIHLKE & SON förlag Oslo 1973
A/S Nationaltrykkeriet & Förlagsbokbinderiet AUGUST STRINDBERG FADREN FRÖKEN
JULIE
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scen 2 

Det sker även en annan sorts förberedelse i skolan i Shanghai på Shanghai Theatre 
Academy (5 juni- 16 juni 2016)innan jag reser till Peking för att hålla workshoppen: 
Jag ger här två exempel på skolbesök: 

1. Skolbesök: Vattenärmar och karaktärer: Lektion i Shanghai opera stil på Shanghai
Theatre Academy

;Jc1,'��. x��- (WuShengBuGe, WuDongBuWu) 

"Allt tal ska vara vackert som sång, alla rörelser ska vara vackra som dans" 

Professor Lus fru, Li Van som är en känd skådespelerska och inflytelserik pedagog är 
läraren. 

Fråga: Vad är skillnaden mellan Peking och Shanghai stil? 
Pekingstilen är mera "bunden". Mer formaliserad, förfinad. De lokala formera är 
"mjukare" och mer flexibla. 

Vad såg jag: "En flickas månskenspromenad" en scen, med sång repeteras inför en 
kommande föreställning. Huvudläraren markerar takten (istället för trumma) och 
dirigerar medan en flicka spelar stränginstrument med en smal lång hals och liten 
kropp. 

Scenen beskriver, illustrerar processen : "En fattig flicka som försöker sälja tyg 
och misslyckas". 

Centrerat som i balett med rak rygg. 
Fot eller hand startar varje rörelse. Foten används: tå gång, häl gång, fot sidor och häl. 
Fötterna hasar fram med hjälp av hälar och fot sidor så att det ger intryck av att 
skådespelaren flyter framåt utan att ta ett steg. Huvudet har samma höjd i gång och inte 
får guppa upp och ner. 

Hon demonstrerar för oss: 
Det finns hundratals kombinationer av handrörelser antingen som direkt 
betydelsebärande likt indiska mudras eller i karakteriserande kombinationer med 
armrörelser för olika roller. 

Komiska roller år markerar lägre status och använder yvigare gester än de lyriska. 

Vattenärmar: Kimonons långa ärmar används för att utrycka känslor. 
Ju längre ärmar desto högre status. 
Man kastar ut och släpper kimonoärmen med handleden. Rakt eller i cirklar. De kastas 
en och en eller tillsammans framåt, i cirklar framför kroppen eller över en axel. Både 
axlarna eller bara en. 

Li Van gör en fantastisk uppvisning där hon kombinerar under några minuter dessa. 
Hon visar enstaka rörelser och uppmanar mig att pröva hur handleden leder momentet. 
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Fyra huvudkarktärer: 
Efter att ha nu sett 4 (5) operaföreställningar inom några dagar är det mycket lättare att 
förstå och urskilja dessa. 

Dessa är i sin allra enklaste form: Man, Kvinna, Det målade ansiktet och 
Tufuansiktet/Clownfiguren. 

Mannen är ung eller gammaJ. Med olika rörelsemönster som karakterisering. 
Varje figur går, tittar på sitt sätt och använder sig av egna olika sätt att röra händer och 
fötter. 

Hjälten är komplicerat att framställa, kräver bra sångkunnande och även mycket goda 
akrobatiska kunskaper. 

Kvinnan är diversifierad från den milda, serena karaktären, med mjuka förfinade 
handrörelser och sångsätt till krigarkvinnan med stort kunnande i akrobatik. 
Vissa hjältinneroller precis som den manliga hjälten kräver stor akrobatisk skicklighet 
och sångkunnande. 

Min video upptagning: En kvinnlig general: 
https://www.facebook.com/hilda.hellwig/videos/yb.1021946116/1020866994955911 
1 /?t;ype=3&theater 

Det målade ansiktet är krigarfigurer, militärer, härskare som är skickliga akrobater. 

Tofuansiket är ofta en karaktärsroll som bör kunna fysiskt komiska rörelser. Kan vara 
en Trlxter, en clown, en harlekin(!) 
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Här kommer en fördjupning: Ledande principer i kinesisk opera: 

x��Mx, xM�- (WuShengBuGe, WuDongBuWu) 
Allt tal ska vara vackert som sång, alla rörelser ska vara vackra som dans 

lf1,:$!1J��j(ijl: (GeWuYanGuShi) I Kinesisk Opera berättas historier genom Sång, Dans och 
Skådespel. 

Pl�1ij}T (GeNianZuoDa) I den grundläggande färdighetsträningen ingår att Sjunga, att 
Skådespela med röst och kropp (att arbeta med monologer och dialoger, samt att jobba 
med utryck i ansikte och fysiska rörelser så som dans), samt att Slåss. 

1:. .§. (Jin) :H:: (ShengDanJinChou) Det finns fyra grundkaraktärer. Det som skiljer 
karaktärerna är bland annat kön, ålder och karaktärsdrag. 

De vanligaste varianterna av den manliga karaktären "Sheng" 
:f51:. (Lao Sheng) Den äldre mannen. 
JJ,1:, (Xiao Sheng) Den yngre mannen. 
J!t1::(Wu Sheng) Den som kan martial arts. 

De kvinnliga karktärna: 
-w.JI< (QingYi) Gift kvinna ca. 30 år. 
:7E.§. (HuaDan) Den ogifta unga kvinnan, ofta runt 16 år, kan vara Qing Yi's piga. 
(HuaSan) 
J!t_§. (WuDan) KrigarKvinnan, till exempel JJMa.!i (DaoMaDan). 

De vanligaste karaktärerna med målat ansikte: 
(TongChuiHuaLian) Den här karaktären är fokuserad på sång. 
JiaZi:7ELian(jiazihualian) Den här karaktären är fokuserad på att tala och dansa. 
J!t:7ELian (WuHuaLian) Den här karaktären är fokuserad på akrobatik och martial 
arts/att slåss. 

De vanligaste clownkaraktärerna 
X:il:(WenChou) Han är en typisk underklasskaraktär som har humor, en karaktär som 
man kan skratta åt. 
J!tfl:(Wu Chou) Han kan martial arts. 
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Mellan dessa två exempel på skolbesök ligger flera teaterbesök i Shanghai, lektioner och 
samtal. 

Skolbesök 2: video: Bilder från besöket, opera vita ormen och annat som finns i texten. 
Skolbesök hos Zhao Qun skådespelerska och röstlärare/sånglärare på Shanghai Theatre 
Academy på Lianhua Road Campus den 17 Juni 2016. (Samtalet är förkortat---för 
längdens skull.) 

Efter en demonstration där hon tränade fyra skådespelare en dialog utan att personen 
skådespearen talade med var närvarande. Alla fyra kvinnor står och sjunger, rör sig i 
exakt i samma bestämda m önster. Tränar samma roll samtidig i rad! 
Vänta, sa Zhao till en av de fyra av flickorna, han (den icke närvarande i dialogen) måste 
hinna svara dig! 

ZQ:( ... ) 
Det här är en annan stil inom kinesisk opera, den heter Chui Qiang (��)o 
Men Chui Qiang existerar inte längre som en egen stil, den finns mitt emellan Kun Opera 
och Beijing Opera. Den spelas av både Beijing opera skådespelare och Kun Opera 
skådespelare. Den var en egen stil, men placeras nu mitt emellan. musiken leds av 
bambuflöjt istället för Jinghu (som i Beijing Opera). 

H: Varför är det Kun Opera skådespelare och Beijing Opera skådespelare som framför 
denna opera-stilen, är det för att sångsättet är liknande? 

ZQ: Melodierna är liknande. 1 Kun Opera använder man också flöjten, precis som i 
ChuiQiang. 
I Beijing Opera använder man Jinghu. 
Kun Opera har ingen rytm, ingen heat, Chui Qiang har rytm, samtidigt som den framförs 
med flöjt. Beijing Opera har också rytm. Därför befinner sig denna stil mitt emellan. 
Sättet att använda rösten är också liknande. 

H: Så det här ska både flyta och ha tempo ... 

ZQ:Ja 

H: Han du använt något liknande när hon gjorde karaktären Julie? 

ZQ: 1 den första versionen var jag regissör. 

H: Men du konstruerade ändå karaktären i och med att vara regissör. 

ZQ: Ja. Vid den tidpunkten var jag en helt oerfaren regissör, samtidigt var jag en mycket 
erfaren skådespelerska, så jag visste inte hur man inspirerar en skådespelare, jag kunde 
bara demonstrera, så jag skapade och så visade jag för Xu Jiali, som spelade Julie, lite 
som om jag undervisade en av mina elever. 

H: Så då konstruerade du karaktären. Hur många bitar av vanliga kvinnoroller har du 
konstruerat i Julie karaktären? 
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ZQ: Ja, vi har ju ingen färdig karaktär som passar in på Julie. 
Jag använde HuaShan (qiao - pretty, smart-looking) då Julie först kom på scenen. Sedan 
i mellan partiet kommer Huadan (förförisk). Sedan på slutet när hon blivit mer tyst och 
likgiltig så blir hon QingYi, när hon går in i sig själv. 

H: Är det också en sångstil, är det här hon sjunger hulkande? 

ZQ: Inte mycket alls. I Peking Opera överdriver vi inte hulkningar så mycket (visar 
överdriven gråt) för då kan du inte sjunga, vi gör ett slags vackert sätt ... (hon sjunger 
arian då hon sitter på golvet framför den döda fågeln) Jag hulkar inte men mina tårar 
faller samtidigt som jag sjunger och publiken kanske gråter också. Men jag hulkar inte 
alls när jag sjunger. 

H: Det är mycket mjukare det flyter. 

ZQ: ja det är mjukt, men det finns också med mycket kraft (hon sjunger längre in i 
samma aria "Hur kan du stå ut med ... ") 

H: Det blir ett sånt där inre motstånd 

ZQ: Det har med det inre humöret att göra, med attityden. 

H: Det finns ett inre motstånd 
ZQ: Som i vår Kinesiska Tai-chi. Du släpper inte bara ut allt. Du pressar igenom och 
draaaar. ( ... ) 

H: Absolut och särskilt närvaron av skådespelaren, man måste nå ut. 

ZQ: Ja, vi jobbar ju med en slags "xie yi" konstform. ( en slags konst på fri hand, som 
penseldragen i Chinese painting) Jag gör något som blir komplet i publikens huvud. Jag 
gör - om bara du förstår, så är det ok. 
( ... ) 
ZQ: I den här konstformen så är vi inte så mycket inne i oss själva, vi är inne i publiken, 
när de förstår så har vi lyckats 

H: Men egentligen, varje riktigt bra skådespelare är så här. Det måste finnas en 
kommunikation. 

ZQ: I Peking Opera är detta extra uppenbart, vi pratar om "tiao jin tiao chu" "Hoppa in 
och hoppa ut". Ibland är vi helt inne i pjäsen, ibland hoppar vi helt ut ur pjäsen, till 
exempel när vi gör "xuan ji" (:lt!t) * (to show off ones skill/ability / to dazzle) , vi har 
ju stora arior "stora djärva arior", när jag sjunger en "stor djärv aria" så har jag inte så 
mycket med karaktären jag spelar att göra. Ni har ju sett den vita ormen? 
Bai She (den vita ormen B!te) och Xu Xian (mannen som hon blir kär i iffUJ), där finns 
jätte långa fraser, i det verkliga livet kan det omöjligt vara så, så när de sjunger så, så har 
de helt lämnat karaktären. 

H: Så det ena är en slags uppvisning av skicklighet. Precis som i vår opera. Där man till 
exempel sjunger om exakt samma fras om och om igen, 
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ZQ: Jag kan inte så mycket om opera. Men i den stunden så vet både publiken och 
skådespelaren att vad det handlar om är inte pjäsen utan om att sjunga tekniskt 
fantastiskt. Ingen tänker på om det passar in i den eller den karaktären. Jo, men, 
förresten, det är visst lite som er opera (hon visar) 

H: Ja, och alla applåderar när de hör det 

ZQ: Ja, och det har alls ingenting med karaktären att göra! (skratt) 

H: Men så som du har gjort Julie-karaktären är ju för att också kunna bygga inifrån, kan 
man acceptera det som åskådare, en sådan blandkaraktär? 

ZQ: När jag skapade Julie så jobbade jag mest med teknik, jag började från teknik I 
Peking Opera så får vi ett manus, det första vi gör är att tänka teknik. Jag läser och 
tänker, när det står så här, vad kan jag använda för teknik för att få fram det? För vi är ju 
en Sing, Speak, Act, Fight-konstform (ChangNianZuoDa P��fij:tJ), sedan går vi genom 
teknikerna utifrån och in. Vi börjar inte inifrån och jobbar oss ut. Vi fixar utsidan först, 
här gör jag så, där gör jag så, sedan går vi tillbaka och frågar oss "varför gör jag så?" 
Utifrån och in. 

H: När du sjunger Vita Ormen gör du likadant? 

ZQ: Den Vita ormen har jag lärt mig, den har jag inte skapat. 

M: Kan publiken acceptera en karaktär som Julie? Hon är ju en blandning av tre 
karaktärer. 

ZQ: När jag sa tre karaktärer, så menade jag inte så allvarligt, hon är ju ändå en kvinna. 
När Julie först kommer in på scenen så går hon så här (visar). Sedan är hon lite full och 
då blir hon så här (visar), när hon snart ska dö så (visar). Det handlar mer om 
rörelserna, hur man gör dem och med vilken attityd, än om olika karaktärer. 

H: Är det likadant med sångsättet? 

ZQ: Ja, helt Jika dant! (hon visar början, mitten och slutet) 

(---) 
Såg du Vita Ormen? 
(---) 
ZQ: Då kan vi jämföra med Vita Ormen. När hon först kommer på scenen och i slutet när 
hon ska föda barn så har hon också förändrats. När hon först kommer på scenen så är 
hon HuaShan och på slutet när hon ska föda barn så är hon QingYi. Så här blir det väl 
tydligt, jag har använt samma teknik när jag skapade Julie. 

H: Jag tänkte på precis samma sak, i början blir hon förälskad, och lite blyg och lite 
nyfiken 
(Visar!) 
ZQ: Ja, det är HuaShan-karaktären 
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H: Med paraplyet. 

ZQ: Ja 

H: Sedan när de gifter sig och hon inte vill avslöja att hon är ormen, så är hon 
annorlunda 

ZQ:Ja 

H: och sedan naturligtvis när hon ska hämta den röda örten 

ZQ: "lingzhi" (�z) (det är namnet på örten) Hon ska rädda honom, och sedan 
använder hon magi mot munken. Och så till slut ska hon föda barn 

H: föder hon barn? 

ZQ: Hon visar att hon ska föda barn, men hon kan inte föda på scenen. Hade hon på sig 
kläder med stora ärmar? Tar man på sig sådana kläder så visar det att man är med barn. 

H: Men jag såg också att när hon stred så hejdade hon sig, för att skydda barnet eller ... 

ZQ: Ja, då är hon ju redan med barn. Sedan på slutet så tar hon på sig de där kläderna och 
upprepar samma rörelse, så då vet vi att hon snart ska föda (skratt) 

(Tolken Maja blandar sig i: Hon berättar att du trodde att hon födde i och med den stora 
rörelsen!) 

H: Hon kanske hade värkar? 

ZQ: Nej, hon sa till sin syster att hon inte får döda hennes man. Men det är en jättehög 
ton. 
H: hhhhhm. 

ZQ: Åh, va roligt! Om ett par dagar ska jag vara med på en internationell konferens om 
Den Vita Ormen på Fudan Universitetet, jag ska berätta att du trodde hon födde! 

H: Ja, men det var ju ett våldsamt utspel. Det hade kunnat vara att hon födde. 

ZQ: Ja och så skrek hon ju också (visar den höga tonen) 

H: Sedan skulle hon kunna samla ihop ärmen till ett barn 

ZQ: Och ut med ungen bara ... ja, det tycker jag (skratt) Åh, vad roligt. Bara en 
nordeuropeisk regissör kan tänka ut något sånt! 

H: Men det finns ju små tygstycken som representerar barn. 

ZQ: Ja, vi har tygbarn,-f=j 
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Så tog vi kort på oss och skådespelarna och gick och tittade på Yu Xiangs lektion med 
pojkarna. 

*"xuan ji" (it:tt) (to show off ones skill/ability / to dazzle) Zhao Qun använder 
uttrycket XuanJi, men det officiella uttrycket, enligt Jian Nan är YiZhaoXianChiBianTian ( 
-:f:B�PZ:�x) vilket betyder: "en teknik som bara du kan göra bäst, ingen annan kan 
göra den så bra som du, och när du gör den ropar publiken bra." 
På Pekingdialekt kan man även säga WanYier (m� JL)o Detta uttryck syftar också till 
en teknik inom ChangNianZuoDa SingSpeakActFight. 
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Scen 3 Teaterbesök i Shanghai. Den vita ormen och andra reflektioner. 

Det sker under vistelsen i Shanghai ett intensiv tittande på föreställningar med Maja 

Wang min tolk och Jian Nan Peking Opera skådespelare, lärare. 

3. Den vita ormen
Kinesisk traditionell teater: erfarenheter och reflektioner:

ATT SKAFFA SIG praktisk KUNSKAP KRÄVER redan levda specifika erfarenheter som 
kopplas ihop med nya erfarenheter. Omedelbara reflektioner kan medvetandegöra dig 
att du har dessa nya insikter innan de sjunker undan och blir delar av din kunskapsbank 

Jag ville gå vägen att uppleva undervisning, vittnesmål om mål och medel, undervisning 
och konstverk med mina egna sinnen direkt och koppla det till allt jag redan vet, istället 
för att bekräfta eller motsäga teorier från läsning och kanske missa just allt som Inte 
blev läst innan men upplevt och upptäckt av mig i ögonblicket. 

På så sätt smyger jag på mig själv och Kinesisk traditionell teater samtidigt. 

Efter att jag har sett en föreställning av "Den Vita ormen" i Shanghai har jag 
sammanfattat likheterna i gestaltningen av sagan med det som jag känner igen från 
våra europiska myter. 

Men något om innehållet först. Sagan" Den Vita ormen" påstås vara uråldrig. 
Jag kan jag enkelt hålla med. Förvandlingar från djur till människa hör till våra allra 
äldsta sagoskatter välden över. Att en kvinna måste övervinna övernaturliga hinder för 
att få/rädda sin älskade är känt för oss från Amor och Psyke från den romerska 
mytologin och som har ännu äldre rötter. 

Handlingen: (grovt sammanfattat) 
Den vita och den gröna ormen har förvandlat sig till människor. Som två kvinnor njuter 
de av en båttur på sjön i staden Hangtzu. Det börjar regna och en ung man lånar ut sitt 
paraply till flickorna och de börjar samtala. Den vita ormen blir väldigt förtjust i den 
unge mannen. Regnet slutar och samtalet slutar i och med den unge lärde får tillbaka sitt 
paraply. 
För att få tala mera med honom trollar kvinnorna och då börjar regna igen och samtalet 
kommer igång till allas förtjusning. 

De unga tu fortsätter med möten och det slutar med giftermål. (Den vita ormens vän och 
tjänarinna, den gröna ormen puffar lite på den tröge mannen så att han ska komma 
igång med sitt frieri. Han är en blyg och velig karaktär. Han visar rädsla och kan vara 
något trög att fatta.) 
Naturligtvis kommer det hinder. En ormande kan inte vara gift med en människa! 
En mäktig Munk (i Peking versionen), eller i andra versioner (Sichuan) en annan 
trollkarl kräver att mannen ska förneka sin hustru och skilja sig från henne. 

Samtidigt upptäcker hon att hon är gravid och gläder sig åt det. 
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På uppmaning avkräver mannen av hustrun ett ärligt svar om hennes ursprung vilket 
hon inte kan ge honom, hon är rädd för att han ska skilja sig nu när hon just fått erfara 
att hon är gravid med hans barn. 
Mannen blir dödssjuk av oro och rädsla för att hon ska äta upp henne som hans 
välgörare, munken har förutspått. Det enda som kan rädda honom är saften fån en röd 
blomma, som växer på en ö mitt på sjön och inte kan nås av människor, vaktas av andar 
som försvarar den med våldsam kraft. 
Den gravida hustrun tar sig an uppgiften, nästan ger upp i den våldsamma striden men 
skaffar till sist blomman och mannen blir frisk. 
Det återstår en våldsam kamp till där mannens beskyddare attackerar den höggravida 
hustrun. Hon vinner i den våldsamma kampen. Nu erkänner hon mannen att han är den 
vita ormen, han blir först rädd, men med den gröna ormens hjälp blir hon människa och 
sagan slutar lyckligt även om väninnan känner sig lämnad och är svartsjuk. Kvinnorna 
bör försonas för att kunna förbli vänner. 

Formen: 

Den Vita ormen var spelad så att scenerna i början av föreställningen spelades i Beijing 
operastil sedan följde scener i Sichuan stil (Det betyder bland annat att vissa roller är 
utbytta mot andra exempelvis: tofu ansikte, clown som spelar lansstykare istället för 
mäktig munk, annorlunda placering av musiker och olika orkestreringar av musiken.). 

Gestalbting: 

Min egen beskrivning för en som aldrig har sett kinesisk opera är. 
Det är precis som Strindberg startar i sitt förord till fröken Julie. En teater som en 
illustrerad bibel. "Biblia paperum". 
Men betoning på illustrering istället för iscensättning av situationer och gestaltning med 
handlingar som kontrasterar, fördjupar, till och med förnekar det sagda. 

Det liknar balett, raka ryggar och reglerad rörelsemönster för armar och fötter, 
pantomim där du med vissa förbestämda rörelsemönster visar att du rider eller ror, en 
förstorad och tydliggjord karaktärisering, bandad med akrobatik, dans, förhöjd tal och 
sång. 

Vad jag förstår jag inte kan direkt avläsa som åskådare från väst är; vissa speciella 
pantomimtecken. Även om många av dessa tecken är lätta att se vad de representerar 
återstår en del som är inte direkt avläsbara utan att du har lärt dig deras betydelse. 
Användning av "Vattenärmarna" förstärker känslor karaktärerna upplever men i 
förhållande till handlingen kan bli svårtolkade. 
Likaså undgår oss vad det är för dialekt som används i texten för karaktärisering av 
klass. 

Sångstilens växlingar följer också konvetioner. Naturligtvis kan jag förstå dessa 
växlingar känslomässigt, men det igenkännande momentet av musiken själv uteblir. 

* "Det finns den snabba (Xipi), den långsamma (Erhuang) och den lidande (Fandiao).
Den första används för snabb poetiskt berättande, den andra är mera känslosam, lyrisk
och det sista är för att utrycka lidande, gråt.
Vanligt berättande sker med den "raka" Yuanban,

40 



Nanbangzi stilen används för inre monolog, för att utrycka känslor och beskriva 
scenerier, Gaobozi för att utrycka en plågsam, tortyrartad resa som tar dagar och nätter, 
Liushui visar livlighet, Kuaiban andfullhet och Shuaban humor." 

* Zhao Qun sidan 252, 253 i "Reinventing Western Classics as Chinese Operas"
sammanställd av William Sun och Faye Fei .. Shanghai Theatre Academy 2012)

Med hjälp av att använda dessa sångformer skapas karakterisering. Dessa inte bara 
karaktäriserar utan även tolkar innehållet. 
När det är väl musiksatt är skådespelaren fast - i sin tolkning av karaktären. 

Form som döJier innehåll 
"Form som döljer innehåll" är min formulering som täcker flera av fenomen i kinesisk 
klassik teater; Gestaltningssättet strävar efter skönhet, utsmyckning. Spänningen ligger i 
HUR man berättar det som berättas. Konsekvensen är att du lätt sruntar i berättelsen, } 
den bJir sekundär till gestaltningsättet och till bri1jansen i föreställningen. \ 
Utsmyckningen kan dölja själva innehållet. 
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Scen 4 Samtal/handledning med professor LU Ang. 

4 Professor LU: 
Min handledare i arbetet, professor Lu Ang är Deen of directing department Shanghai 
Theatre Academy. 
Professor 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. 
Lu Ang har skrivit bland annat: 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 2000 och 2005*

Citatet kommer ifrån bokens inledning: 

"I believe that Traditional Chinese Theatres has four aspects that are well worthy of be 

studied by modern drama schalars. Art the same time, these four dimension constitute 

the four foundations of Traditional Chinese Theatres. 

1, Performing music and dances with structural preciosity; 

2, Narra ting 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 

dramastukturen, uppbyggnaden av det traditionella dramat. Berättelsens 

underordnade roll kan inte bli tydligare. 
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5. Samtal på Lu Angs kontor, Shanghai Theatre Academy, den 16 juni, 2016

Det här sas innan inspelnin�en: 
OBS: Jag förkortar detta samtal dels för att det blir för många upprepningar, dels för att 
visa en ny aspekt. 

Professor LU: "The audience is watching Beijing Opera are with the actor, they sing and 
cheere like the audience of a football game or at a karaoke bar. 
Many in the audience can play jinhu, Uinhu är det stränginstrument som leder 
Pekingopera musiken) and sing, sometimes better than the performer. 
The actor opens their heart to the audience; there has never been any fourth wall, so 
there will be a very intimate relation between the audience and the actor. The audience 
and the actor complete the performance together" 

Inspelnine: 

(---) 

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..yäst.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: Vad är det då jag håller på med, jag har upptäckt värdet i Kinesisk Opera. Det 
metaforiska! 
Kinesisk Opera är en gammal skatt som grävts ned i jorden, den är täckt med lera och 
damm, när du ser den så här smutsig och trasig, så ser den inte så fantastisk ut, så det jag 
vill göra/gör är att torka bort leran och placera den i en vacker teater, så att publiken 
kan se och känna de urgamla värdefulla vackra som den är. 

H: och också hitta den värdefulla kontakten med publiken. 

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 
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. 
L: så min största uppgift är att få dagens publik att se och uppskatta Kinesisk Opera, dess 
estetik, det historiska vackra. 
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Jag regisserade, DongShengyuLishi (M1=:-9°-*tt) LiYuanXi (the Pear Garden theatre � 
[m;(l), den historien 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 titta 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, Shakespeare, som Kinesisk Opera. Det är för att förena Kinesisk tradition 
med det fantastiska som finns i väst. Det fantastiska med berättelserna från väst är 
människorna i dem, karaktärernas och deras tankar kan fortfarande vara relevanta för 
dagens människor. Innehållet, det underliggande kan göras modernt Så använder vi 
Kinesisk Opera för att framställa, kanske blir det på så sätt ännu mer intressant. 

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. Traditionellt sett är det kvinnor som har 
vattenärmar, men i Oidipus satte vi dem på en man, män har mer kraft i armarna än 
kvinnor så han kunde verkligen kasta ut dem. Vi följde "the given circumstances" (" de 
givna omständigheterna") som finns i pjäsen, samtidigt använde vi traditionell teknik 
som finns inom Kinesisk Opera, det tyckte jag var mycket intressant 
t---) 
H: Då är det gestaltat. 
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 det ger en ram. Vårt arbete är att tydliggöra det ramverket som figurerna är 
kastade i. 
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L: yes, very similar. 

H: Jag brukar aldrig kritisera rollfigurerna, ofta tolkar västerländska regissörer, om de 
tycker illa om vad rollfiguren gör eller tänker, så gör de den rollfiguren osympatisk, med 
det är inte figuren som är osympatisk, en mördare kan vara en väldigt trevlig person, det 
är dennas handling. 

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. 

H: Att få fram dessa valsituationer. 

L:Yes. 

H: Och vad som begränsar och vad det är som orsakar krisen. 

L: Hela livet handlar om att göra val, vi "skalar av skinnet" så att de syns 

H: Ibland så tydliggör jag, tex. som när jag gjorde Goethes Faust, så att plötsligt så såg 
man de val, de humanistiska val som Faust figuren historiskt hyllats för, så tydliga att 
det syns att de leder till miljöförstöring, och att hans humanistiska attityd inte var 
enbart positiv, så plötsligt kunde man se ur en kritisk synpunkt, konsekvenserna blev så 
tydliga, och hur han behandlade kvinnor. Men jag gjorde honom inte annorlunda, jag 
gjorde honom inte till en ond person. 

L: Det här är bra. Att tydliggöra olika val, utan att själv kritisera om han var en bra 
människa eller inte, det viktigaste är ju att få publiken att reflektera/tänka över 
människan och mänsk1igheten och livet. 

H: Vi ska bara synliggöra det. 

L: Ja, för 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 ... ( ... ) 

L: 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 
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L: Man hinner inte prata om allt när man bara träffs så här, men här är min bok, vissa 
delar finns på engelska. Men vi kommer fortsätta samarbeta i framtiden! 

H: Jag skulle önska att du såg det som vi kommer att göra i Peking. 

L: Ja, ta med en inspelning tillbaka. 

H: Och att du kommenterade. 

L: I'm looking forward ta it. 

(---) 

H: Jag har förberett föreläsningar och analystermer, första dagen kommer jag lära dem 
en analys, en viss vokabulär, 

L: Kinesisk Opera skådespelare, särskilt unga KO. skådespelare kanske inte har stor 
erfarenhet av västerländsk teater, du kommer kanske behöva lite tålamod. Samtidigt så 
är det en fantastik möjlighet att experimentera (typ. 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. 

L: Jag är fylld av förväntan på din workshop. Din kunskap om Strindberg och din 
tolerans att innefatta ... att involvera ... och att vi dessutom har Maja som finns på mitten 
som en bro mellan öst och väst.( ... ) 

Kort kommentar: 
Idag vet jag bättre ... Intressant med min vilja att hitta likheter. .. men det också )eder oss 
vidare i olikheten ... Traditionell kinesisk berättande bygger på att du genast kan 
bestämma: - Vem är skurken?- Who is the bad guy? 
Även i kinesisk filosofi finns filosofer som påstår att människan föds god och andra som 
hävdar att omständighetrna skapar handlingen. 

Scen 5 

Shanghai Theatre Academy har överfört Fröken Julie till kinesisk opera i två olika 
versioner och skrivit om vad de har gjort och hur har de tänkt i Reinventing Western 
Classics as Chinese Operas. Shanghai Theatre Academy 2012 ) 
Bearbetningen av fröken Julie är gjord av William Huizhu Sun, 
och Faye Chunfang Fei. Jag för samtal med ... Huizhu Sun och Faye Chunfang Fei som 
ska redovisas på annan plats. 
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Akt 4 - Workshop 

Video: Redigera min workshopsforeställning och köra den stumt 
Bilder på samtalande skådespelare i ring efteråt och video från workshoppen som 
illustration eller på och av. 
Föreställn ingsbilder,scener? 
Fotografierna? 

scen 1 Workshop: 
1. Beskrivning av struktur, arbetsmetod, några stolpar till föreläsningar och mötet med
skådespelarna.
2. Något om det praktiska repetitionsarbetet.
Scen 2 Reflektioner, kommentarer:
Alla reflektionstexter av skådespelarna. Röster från åskådare av workshoppen. Brevet
från NACTA universitetet.

Scen 1 Workshop: beskrivning av struktur, arbetsmetod, några föreläsningar och mötet 
med skådespelarna 

1. En kort beskrivning av strukturen.
1. Föreläsningar av H.
2. Handlingsanalys
3. Val av spelplats/gestaltning
4. Repetition
5. Redovisning 2016-07-01
6. Publiken får säga sitt
7. Reflektioner med skådespelare
8. Skolans återkoppling

2. Arbetsmetod, några föreläsningar för skådespelarna:

1. Distansering som arbetsmetod för workshoppen:

Vad menar jag då med distansering som arbetsmetod? 

I vilken process som helst som syftar till ett konstnärligt uttryck är flera processer 
verksamma parallellt. Ett förenklat sätt att se på saken är att arbetet pendlar mellan 
skapande och betraktande. 

Ett material förändras i någon mening under iscensättningsprocessen - man modifierar 
en text, skapar ett rum, justerar ett sceneri - och då har något nytt uppstått som måste 
betraktas och eventuellt värderas för att en ny modifiering ska kunna genomföras och så 
vidare. En svårighet ligger i att göra det man förändrat synligt för sig själv. 

Ett sätt att lösa problemet på är att utnyttja kollektiv kreativitet, där man gemensamt 
kommer överens om vad (innehåll) men individuellt arbetar med hur (uttryck eller 
gestaltning). 
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I den loop som uppstår mellan att förändra ett vad till att betrakta ett hur finns 
möjligheten att bli överraskad och uppleva innehållet i ett nytt ljus. 

Det är också en grundläggande metod för min personinstruktion. 

Betraktelse/Värdering 

Att bygga upp ett perspektiv som tillåter en distanserad hållning är en process som 
ständigt måste aktiveras. På samma sätt så formuleras en frågeställning som hjälp efter 
redovisningarna av de valda scenerna från Fröken Julie: "Hur såg det ögonblick ut som 
kommunicerade bäst med mig?'. Frågan är tvådelad - dels måste man dra sig till minnes 
den bild som var starkast för en själv - dels måste man beskriva den objektivt - bara 
utifrån hur den såg ut. 

På så sätt får alla deltagare ut något av varje övningsdel - dels får man syn på något hos 
sig själv (vad fångar min uppmärksamhet?), dels delar man med sig av ovärderlig 
information till den gestaltande gruppen om vad det var som kommunicerade med sin 
publik. 

2. Min första föreläsning på workshopen för skådespelarna:
(Observera att alla dessa föreläsningar är "stolpar. De är utgångspunkt för frågor och
samtal. Jag kan säga mycket mer och mycket mindre i det konkreta mötet! Jag kommer
inte att dela här alla föresläsningarna. Det skulle ju ta tre timmar i sig, men några av dem
nämns i skådespelarnas reflektioner eller i pukliksamtalet.)

Historisk bakgrund: Peking Opera och nordiskt drama: 

Fröken Julie av Strindberg har överförts i Shanghai till Peking opera. 

"Peking opera is by far the most famous of China's approximattely 360 genres ... It is not 
merely categorizedas a regional drama {Dl FANG XI) but put in a category of its own, 
either explicitly or implicitly placed under the rubric of"nathional drama {GOUJU)." *

Antikolonialism och nationalism växer fram även i Kina i den industriella revolutionens 
kölvatten. Man konstruerar och formar det till en tradition ett "nationellt drama" i tidens 
anda: "Gouju". Peking opera är en modern konstruktion som formades mestadels mellan 
1870-1937. Basen är FLERA DUSSIN MELODISKA TEMAN SOM KALLAS PIHUANG som 
formades ursprungligen i Shanghai från ca 1845- 1870 talet. Det är en kompositionsstil 
som blir populär och sprider sig även till Peking. 

"Jingju (capita) drama)? Pingju (Beiping drama)? Jingju (old drama)? 
Guoju ( national drama)?" Försöker Sun Dan har reda ut redan 1936. **

* JOSHUA GOLDSTEIN, Players andpublics in the Re-creation of the Peking Opera(1870-
1937) UniversityofCalifornia Press 2007)SIDA 2 - Introduktion
** Sun Danhan, "Jingju, Pingju? Jinju? Guoju?" Drama Biweekly 1936 
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Peking opera och Strindberg 

Pekingoperans framväxande är samtida med det moderna dramats framväxande. 
Ångbåtar, järnvägar, en ny stadskultur, tidningar, kolonialism, antikolonialism, 
nationalism är den gemensamma nämnaren. 

Att Strindberg överförs till Peking opera i det ljuset är ett självklart val.

Skillnaden är att Pekingoperan är mera en kompositionsstil och är musikaliskt baserad, 
medan "det moderna dramat" drivs av förändringens ideinnehåll och aktivt diskuterar 
sin tids moraliska konflikter. Det argumenterar för och emot moderniteten och 
förändringarna. Nationaldramer och Nationaloperor skapas i Europa som 
(åter)uppfinner nationen. 
Man börjar samla in folkmusik och folksagor överallt i Europa och "nationalepos" 
nedtecknas i stort sett varje europeisk land. 

"Kungadramer" skrevs av moderna dramatiker som Ibsen och Strindberg i norden. Man 
"(åter)uppfinner'' det förflutna, den egna traditionen. 
Dramer som "Kungsämnerna" av lbsen , Kristina, Gustav den tredje av Strindberg för att 
nämna några exempel .. 

Det byggs nya teatrar för de nya dramerna, nya skådeplatser för en ny publik; 
borgerligheten. 
I dessa nya rum finns det en allt större kvinnlig publik Pampiga Nationalteatrar, operor 
uppförs och smyckas, målas med teman från det nationella förflutna. Hus formade så att 
publiken kan beskåda varandra och fira uppklädda sin triumf, sin nyupptäckta gamla 
förflutna. 
Likaså är Pekingopera en "uppfunnen tradition". Den kräver nya sätt att spela, nya 
skolor och nya teatrar, sociala scener för sociala möten istället för det gamla 
tehuset ... *** 
De nya ideerna och reformerna syns även på Pekingoperascenen. Kvinnor både på scen 
och i salong! 
(---) 

-*JOSHUA GOLDSTEIN, Players andpublics in the Re-creation of the Peking 
Opera(1870-1937) University of California Press 2007 
sid 5 : "Evidence for the assertion that PEKING OPRA's devlopment and spread was 
shaped by technologies and practices of colonial modern ity" 
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3. Tolkning
Vad är tolkning?- när vi använder oss av instrumentet: våra egna kropparr

"De sinnesintryck som når oss-vare sig de kommer inifrån oss själva eller från omvärlden
är selekterade ... "* 
Vi har fått lära oss vad som är värd vår uppmärksammas och iaktas. Vi använder ett 
delvis omedvetet tolkningsschema, ett schema som är förankrat i vår kultur, nedärvt 
över generationer. "Med hjälp av detta schema organiserar vi oreflekterat våra intryck till 
"vår bild av världen" (inklusive vår bild av oss själva). 
Vanligtvis gör vi till vardags en glidande, omedveten övergång från vad vi förnimmer till 
vad vi tror förnimmelsen betyder- vi gör en tolkning av skeendets innebörd. "Hon ler 
mot mig kan t ex bli liktydigt med "hon tycker om mig". "Han rynkar ögonbrynen" kan 
bli liktydigt med "han tycker inte om mig". Med andra ord ställer vi upp ett antagande 
om vad den andras handling betyder, dvs vad han eller hon menar. " ** 
Detta gäller naturligtvis såväl som regissörer som åskådare. Det betyder att regissören i 
sin tolkning av skeenden i ett dramatiskt stycke bör vara medveten om de kulturella 
skillnader som kan sabotera avläsning. 
I ovan nämnda fall är det ganska enkelt När det gäller att producera ansiktsuttryck är vi 
människor värden över lika. Det finns sju universella känslouttryck.*** (Det finns fler 
känslor givetvis, men de kan delas in som nyanser av mestadels positiva (glädjens 
nyanser) och färre negativa känslor. Där visas några extremt få kulturella skillnader. 
(---) 
Dessa är: 
+ Glädje
( + -) Förvåning
- Sorg(ledsamhet)
- Ilska
- Rädsla
- Avsky
- Förakt

Vad som är intressant med dessa sju är att de är distinkta, lätt avläsbara och de dyker 
upp OMEDVETET innan ens den som visar de noterat det. Jag skulle tillägga ett 
utgångsuttryck; Neutral. 
Enlig Aristoteles är den starkaste av alla känslorna är medlidande (pity).****( key tragic 
emotion) Han också förutsätter att denna känsla kan veckas via uppsättningen av texten. 

(---) 
För att komma tillbaka till utgångsresonemanget är viktigt att komma ihåg att uttrycket 
inte anger orsaken. Vår upplevelse av varandra styrs av mer eller mindre 
medvetna grundantaganden. 

Citat ur: *Familjemönster Miriam Runfors och Björn Wrangsjö 
Natur och kultur 1984 sid. 15 ** sid16 
*** Paul Ekman amerikansk psykolog och forskare ffl 
Emotion in the Human Face ISBN 0-08-016643-1 
Handbook of Cognition and Emotion (Sussex, UK John Wiley & Sons, Ltd., 1999) 
****Sid 177 GREEK THEATRE PERFORMANCE An introduktion av David Wiles 
cambridge university press 2000 
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4. Konflikt och handlingsutrymme
Den här analysmetoden som jag ska presentera för skådespelargruppen jag möter i 
Beijing har jag utvecklat och jobbat själv med länge. Den kan vara intressant för dem att 
möta: Varför? 
Dessa skådespelare har bara arbetat med "konventionerna" som de kineserna själva 
kallar de gestaltningsformer som under århundraden av praxis utvecklas i traditionell 
kinesisk teater. Nu kommer jag tillsammans med dem hitta mina egna uttryck för 
innehållet ifrån en västerländsk synvinkel. 

Konflikt och handlingsutrymme 
En enkel modell att spåra konflikten/er i ett dramatiskt verk är att se på hur en 
karaktärs eller en grupps handlingsutrymme är gestaltat. 
I den här modellen är handlingsutrymmet definierat av tre gränser: 
Prestipulerade gränser (lagar som definierar samhällsnormer, samhällsstrukturer)
där överträdelse av dessa gränser straffas av samhället. 
Etiska gränser (sedvänjor på plats, familjemönster av relationer och beteende, 
arbetsplatsens regler av uppförande, moralfilosofiska tankar i tiden, religiösa 
övertygelser /influenser på plats, personlig moral kod, mm) som är karaktärens gränser 
för vad hon "får" göra utan att bryta mot det passande. 
Det tredje är konkreta fysiska gränser (tidsmässiga, eller rumsliga begränsningar). 
Detta kan ritas upp som en triangel. 
När handlingsutrymmet utmanas av tryck inifrån eller utifrån uppstår en 
konfliktsituation, själva dramat. 
Utifrån detta kan man se hur den dramatiska texten kommunicerar de begränsningar 
som hotas, önskas expandera eller vidmakthållas. 

När dessa gränser utsätts för tryck inifrån eller utifrån - d.v.s. hamnar de utsatta 
agerande i konflikt. 

För att göra den dramatiska konflikten i en uppsättning begriplig bör uppsättningen 
kommunicera, gestalta, iscensätta, visa upp regelverket via situationer och bilder. 

En av teaterns möjligheter att ställa frågor kring den mänskliga existensen handlar om 
förmågan att behandla gränser som trösklar, möjliga att överträda, för att undersöka 
vilka konsekvenser det får när människan lämnar eller hotas i sitt av förutsättningarna 
bestämda livsrum. 

(---) 
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5. Val av spelplatsen: den sceniska framställningen.
Efter att vi har läst texten och gjort handlingsanalys tillsammans erbjuder jag tre olika
teatrala spelplatser för skådespelarna där de får välja vilken av dem ska vi använda.

De väljer spel platsen som visualiserar med en stor trappa, den sociala skillnaden. 
Nedanför den, ett definierat golv. Synliga sminkbord till höger och vänster om trappan, 
där de tre huvudskådespelarna är stationerade när de inte är rummet. Där finns även all 
rekvisita som kommer att användas synliga från början. 
Jag väljer att de tre skådespelarna kan vara i spel, när de sitter och väntar på sina 
en tre er, de kan se de andra rollfigurerna agera, reagera på det som sker i rummet; 
skillnaden mellan skådespelare och roll blir diffus. 

(På ett sätt är det en lek med det kinesiska sättet att spela, att iaktta sig själv i 
spelet.) 

De övriga skådespelarna är placerade utanför den markerade golvytan, till höger 
kvinnorna, till vänster männen. Kvinnorna har traditionella kinesiska kostymer, alla 
män bär vit skjorta och svarta byxor, likadana Jean har. Männen kommer att följa honom 
med blicken, kvinnorna följer fröken Julie när de inte agerar själva. 

Jean och Kristin kan sitta vid sina sminkbord och skvallra om Julie då det privata 
betonas med skådespelarnas givna platser som också definierar vad Jean och Kristin kan 
säga när Julie inte hör dem, intimiteten i mellan dem. Även Julieframställaren kan ha en 
intim monolog sittandes på sin plats, som en inre monolog och kan filmas som närbild av 
videokameran. 

Vi har nämligen en svartklädd videoskötare(!) som går in i närbild, blir riktigt 
påträngande och filmar, betonar Julies kropp, när den ligger i fosterställning på golvet, 
dröjer vid de nakna fötterna ... allt ser vi på en stor skärm ovanför trappan och på 
trappan. Världen utifrån tittar inte på henne bara från scenens tre sidor, från publiken, 
men även från själva scenen. 

Det här är ytterligare en lek från min sida, en förstärkning av det traditionella 
kinesiska redovisande av teknik och nära kontakt med åskådaren samtidigt 
förstärker det faktum att Julie är aldrig utan det kontrollerande ögat utanför, hon 
är ständigt sedd och bedömd. Dubbelfokus igen! 
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6. Kommunikation med publiken
En uppsättning är inte endast upprättande och utforskande av relationer mellan de 
agerande. Likaså är den upprättande och utforskande av relationen till åskådaren. 
Att utforska vad det är för möjligheter finns det i själva relationen till publiken är en lika 
stor del av iscensättningsprocessen än avtäckandet av ett innehåll. 
När det gäller utforskandet av överenskommelsen med publiken kan man just räkna 
med det oförutsedda. 
Som tur svaras sällan så drastiskt från salongen som när åskådaren sköt ner Jaga i 
1800talets Chicago, för att bli av med skurken en gång för alla! 
Den händelsen var resultatet av att publiken godtog premissen, att "det här är på riktigt" 
och att den iakttar ett drama mellan verkliga personer. En överenskommelse som 
fungerade alltför bra den gången. 

Skådespelarna har valt min iscensättningside, att vi inför en metanivå i 
kommunikationen med publiken; genom att vi tydligt redovisar att vi är på teatern och 
skådespelarna är skådespelare som väntar på sin entre vid sina sminkbord och på sina 
stolar vid sidan av spelplatsen. Spelstilen är frontal. 
Skådespelarna däremot ska inte ta direkt kontakt med publiken. 
De ska se publiken men inte kommentera sitt spel för dem. 

Det ska finnas ett tredje öga, inte bara åskådarens och regissörens, hon som i detta fall 
enväldigt skapar fokus på scen, visar vart publiken ska titta och väljer vad som är det 
viktiga i scenerna genom sin fokusering via personregi. 
Det tredje ögat blir videoupptagaren som också väljer fokus av det redan fokuserade. 
Dennes bilder ska visas hela tiden på den fond som är bakväggen och på den vita 
trappan framför den. Videosköterens instruktioner var att hon ska filma vad som fångar 
hennes uppmärksamhet, hon kan röra sig fritt på scenen under spelet, svartklädd, och gå 
riktigt nära och fånga intima detaljer. 

Jag ville att hon dels ska ta skådespelarnas "point of view", dels fånga intima detaljer, 
som till exempel när Julie ligger i fosterställning på golvet efter övergreppet filma 
hennes nakna fötter och kanske fånga näsduken som hon torkar blodet diskret från sitt 
lår när hon stiger upp till sittande ställning medan Jean tornar upp mot henne från 
trappans topp. 
En enda scen ville jag syra helt filmandet och det var vid Julies hat monolog, av 
anledningen att skådespelaren inte ska behöva ta upp sin ljudstyrka i talet för att höras, 
så att hon ska kunna viska eller tala lågt. 

På ett sätt är detta teatrala val är nära det klassiska kinesiska sättet att "rollbesätta" 
åskådaren. Åskådaren är åskådare som betraktar skådespelarnas prestation. 
Men här ser åskådaren föreställningen tillsammans med en annan åskådare som 
redovisar sina videobilder samtidigt de tittar själva på båda redovisningen och 
agerandet. 

Det är både att inta skådespelarnas plats och en annan åskådares och samtidigt komma 
in ännu djupare in i spelet. 
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7. Föreläsning för skådespelarna:
Strindbergs egna syften med att stycket är klart formulerade i förordet och ännu
klarare blir när vi vet hans agenda från tiden styckets tillblivelse.

"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." 

Skriver Erika Fischer- Lichte om Fadern från 1887. Det Fischer- Lichte skriver om 
Fadren gäller lika mycket om Julie - det första gavs ut 1887 och Julie 1888. 

I det första "vann'> Eva över Adam, men i den andra fick hon ingen chans i det 
psykologiska ställningskrig, som han själv kallat "hjärnornas kamp". 

Samma år som Strindberg skriver fröken Julie 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 behöjlig såsom vår äggstock och 
lifmoder, allra bäst dock som slida. " 

Jag tänker att tänker att vi visar situationen strax innan Julie och Jean hamnar i Jeans 
rum och efter fram till den dödliga utgången på slutet. Jag tar parti för Julie. Jag ska visa 
er i situationen varför(---) 
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2. Det praktiska arbetet:
Utdrag ur regidagboken:

Inledning: Till processen hör också till kommunikation, organisation, ledning. 
Intressant? Ja! Mycket. 

Kommunikation, or&anisation, ledning; 
Jag blev pampigt mottagen av professor Wang en viktig medlem i kommunistiska partiet 
och ledare av BTAs skådespelaravdelning. 
Han verkligen ville hjälpa till och höll tal och välkomnade. Eftersom hela den stora 
skolan med 2000 studenter arbetar med kinesisk opera är utlänningarnas 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 nutifrån" i framtiden. 
Fakta: 
1. Jag blev tillsagd professor 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 sinaslutexamen nu är
många av de borta för att träna på sina examensföreställningar. Speciellt de som prof.
Wang promotar.
Detta höll på en vecka av 10 dagars workshop.
2. Samtidigt förväntades att vi ska producera en "uppvisning". Ett färdigt resultat inför
publik.
3. Inför varje repetition är all eller hälften av möbler och rekvisita är borta och trots
upprepade önskningar att allt ska vara på plats.

Maja Wang, 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 i 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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1. 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 buffe, 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 efterhand: 
I och med jag inte presenterade ett lika konventionalliserat 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. 
Men jag reagerade adekvat och förklarade gång på gång att även om de kreerar rollerna 
så är de inte rollerna. 
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. 
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2. Sexualitet på scen?!

En dag skulle vi skapa en bild av Julie och Jean i en sensuell process; 

"(Hans passion vaknar) 
Fröken Julie, ni är en herrlig qvinna, alldeles för god åt en sådan som mig! Ni har varit ro/ 
för en berusning, och ni vill dölja felet genom att inbilla er att ni älskar mig! Det gör ni inte, 
om inte möjligen mitt yttre lockar er- och då är er kärlek 
inte bättre än min - men jag kan aldrig nöja mig med att vara blotta djuret åt er, och er 
kärlek kan jag aldrig väcka. 

FRÖKEN. 
Är ni säker på det? 

JEAN. 
Ni vill säga att det kan gå för sig! -Att jag skulle kunna älska er, ja, utan tvifvel: 
Ni är skön, ni är fin, (nalkas henne och fattar hennes hand) bildad, älskvärd 
när ni vill, och den mans IIJ.ga ni har väckt slocknar troligen aldrig. (lägger armen 
om hennes lif.) Ni är som g/ödgadt vin med starka kryddor, och en kyss af er ... (han 
söker föra henne ut; men hon sliter sig sakta lös.)" 

Fröken Julie i vår version är sexuellt oerfaren, okunnig. Jean som 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 rummet 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 Elin K1inga som sitter gränsle över sin medspelare 
Danilo Bejarano 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? 

I mina öron klingar ännu;" I Peking opera förför inte en kvinna en man."* 
Men detta är inte riktigt sant vet jag efter att ha sett två operor, där kvinnor är 
initiativtagare i en förförelse akt. Men samtidigt det modigaste i fysisk bemärkelse som 
förekom i dessa var att ha armen om sig av en (sic!) sovande man. 
Jag ledde varsamt så att deltagarna fick komma med förslag och rätt som det var efter 
tre timmar rullade hela bunten runt på golvet med varandra. När professor Wang dök 
upp i vårt lilla rum, stelnade jag till ;-här har jag nog satt min sista potatis! Men han höll 
tummen upp och jag fick hållas. En poetisk, enkel lösning växte fram ... 
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Kommentar i efterhand: 
"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. 

Den av äldsta skådespelarna, som kom med förslaget kunde utföra förförelseakten 
mycket bra. Han lyckades kombinera attityd, rörelse och förstod vad de representerade. 
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 hon Jeanframställaren och 
till sist kom det i scenen. 

Majas kommentar: Oskuld och suger Daddys 
Maja: I Kina så finns det i princip ingen sexualundervisning, Enav mina bästa vänner, 
hade en flickvän på 1990-talet, innan han lämnade kina, rådet han fick från sina 
föräldrar angående att vara ihop med någon var; - "håll avståndet". Det finns en enorm 
oskuldsfullhet hos många. Och en stor brist på samtal om vad ett förhållande bör vara 
och naturligtvis på samtal om sex. På scen blir detta också ofta generaliserat, eller 
klumpigt. 
Du blir förälskad, du åtrår, du blir skadad, vad är felet? Vems är felet? Det är så oerhört 
lätt att ha höga förväntningar, det är så oerhört lätt att göra varandra illa ... av ren 
okunskap ... av brist på samtal och referenser. 
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. 
Vad är du värd? - Du kan köra till skolan i en ny vit BMW. Du får en ny bil i present, oom 
du råkar buckla den 'gamla' och kanske en Gucci väska för att trösta. Med situationen av 
våra skådespelares verklighet känns den aktuella tolkningen väldigt relevant. 
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3. Hjälp! Skådespelarna kommer inte ihåe sceneåerna ttll nästa daK!

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 skådespelaren att skapa 
karaktären ur den situation jag ställer upp, erbjuder att utforska. Dessa super 
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. 
Nu har de mig i fällan och jag ber de att upprepa vad de har gjort så att de åtminstone 
kommer ihåg till nästa dag. 
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! Framförallt begriper jag nu, varför de kommer
tillbaka efter en hel dags övning av detaljerade scenerier med helt nya rörelser och
handlingar.

Men vi är i ett annat rum, vi är i en annan tid och på en annan plats?! 

Kommentar efteråt: 
Detta har jag upplevt redan förr. Jag ledde Master Class i Shanghai, då med regissörer, 
som har gjort sin egen läsning och skulle göra en gestaltning av den. Plötslig ser jag 
något helt omotiverat i arbetet. Förklarningen var det samma; - Det står ju där! Det står 
ju där! 
Det finns en för mig helt ovan osjälvständighet som beror naturligtvis på traditionen av 
att "utföra en aktion som tillhör sammanhanget." Det är mycket svårt att förstå att vi är i 
ett annat rum, vi är i en annan tid och på en annan plats, även om du själv valt den. 
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4. Processen, progressionen i relation och situation.

Vad de 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. Det är både en nybörjarsätt av otränade skådespelare, och en 
konsekvens av att de har ju bara mött kinesisk operaträning. 
Skådespelarna är inte vana vid att t(f/sammans 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 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 i helt från att gestalta. Nå, i vilket fall 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. 

5. Textbehandling:
Som alltid måste en översättning ses över.

Här är texten tydligen förhöjd för att visa att det är 1800. Håhåjaja. Men den behöver
inte vara stendöd för det?! Vi rättar och rättar så att det motsvarar det som står 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.

6. Samskapande.
Kommentar i efterhand:
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.
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Åtminstone på den traditionella teatern. 
" - Du blir inte mindre av att lyssna på andra, det vidgar ditt perspektiv! "-sa jag till de 
vilt skrikande regissörerna när de alla ville vinna diskussionen om att ha den "bästa" 
lösningen. 
Det var väldigt svårt att förmedla att ett tydligt eget konstnärskap och samskapande går 
att förena. 
Jag fick verkligen slita hårt med att hitta på praktiska övningar för att detta skulle kunna 
upptäckas/upplevas/läras av deltagarna i den tidigare Master Klassen. För att 
regissörerna skulle börja förstå att det kan ligga något i mitt påstående. 

Skådespelarna och jag samskapar situationerna, reaktionerna och rörelsekedjorna. 
I 'vanliga' fall tränar skådespelarna individuellt, både på sin karaktär och på det 
rörelsemönster, sånger, repliker som karaktären har i den aktuella pjäsen. Under 
repetitionerna med regissören finns ofta skådespelarnas lärare med. Det högsta man 
kan nå som kinesisk opera skådespelare är att hitta "livet" inuti formen. Att vara kreativ 
inuti de bestämda reglerna. Dem jag arbetar med nu har aldrig varit med om detta . Jag 
sätter dem dem i den skapande rollen först; eftersom jag presenterar deras roll i 
helheten med en gång. De tvingas ta sitt ansvar för helheten under den skapande 
processen och inte bara för sig själva och sin karaktär. För skådespelarna i workshoppen 
gäller nu att våga ta initiativ för att delta i att forma sin karaktär och bry sig om att 
greppa helheten, greppa situationen. 
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Kommentar till arbetet med skådespelarna: den emanciperade skådespelaren 

Jag blev slagen av ett uttalande av min tolk, Maja i ett samtal efter workshoppen: 

"M: It was very interesting to see how the opera students dea/ with the poetic text, the 

translation of Lizhiyi, they took pleasure in the poetry of the text 

Fey: And that's not everyday speech, so they assume that with acting you do not do 

everyday speech 

M. And also with the skills that they have, Hilda wou/d give ve,y few instructions and they

came up with a whole dance scene, which of course was very different from what they

would normal ly do

Fey: Somehow they are able to Experiment. "

Den emanciperade skådespelaren: 

Experiment?! 

Det blev plötsligt klart för mig 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. 

Det kan du ju se på videouppt.agningarna timme efter timme! 

Till en början var skådespelarna helt förlamade eftersom det kräver en 

generaliseringsförmåga som de inte behövt träna eftersom de fått i sin undervisning i 

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. 

Alltså inte HUR utan VAD: Jag klargör och hjälper till att få skådespelarna att förstå 

situationen de befinner sig i stycket så att de ska bättre förstå VAD de gör. 

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 in te 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 ut.an tydliggör. 

Dansscenen var en bild på vad som hände med Julie, hur hon uppfattade den situationen 

när hon befann sig i Jeans rum. 

Flickorna avvände sig i 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 fått slåss för livet med 

varandra och 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. 
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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 och lade sig på golvet i fosterställning och Jean tände på 

en cigarr ... 

Vi jobbade med språket, klargjorde missförstånd som ofta händer när översättaren är 

inte själv dramatiker och offrar/missar situationen för ett vackert uttryck. Så vi gjorde 

justeringar. En text du förstår i varje detalj har du lättare att lära dig! 

Så för mig var det inget märkvärdigt att de lätt kunde lära sig texten. 

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 

alltsomoftast bilder som ska besjälas och mycket tydligt placeras i rummet. Därmed 

stämmer det väl överens med Brechts och det kinesiska tankesättet att "actf ng 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". * 

Citerar SUN HUIZHU Mei Lanfang den legendariska kinesiska skådespelaren. 

Jag kommer ihåg skådespelaren, Gerhard Hobersdorfer under en repetition av "Könets 

fångar". Jag förklarade honom att han ska vara en ängel vars vingar inte bar och han 

kraschlandar här nu på gjorden och sedan kommer han inte kunna lyfta hur deesperat 

han än försöker. 

Skådesplaren ställde bara en fråga: - Från vilken sida ska jag flyga in?-sedan gjorde han 

den mest ömkansvärda kraken till ängel som fräste som en svan ... 

* Sid 176 Theories of Theater and Performance from Confucius to the Present The

University of Michi�an Press 2003
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Scen 2 Reflektioner, kommentarer efter workshopen: 

1. Publiken:

Jag börjar med en dam ur publiken. Det är inspelat (på den lägsta hörbara nivån) 
Name: Xinhong ($Il) 
Title : H R Chef, The National Academy of Chinese Theatre Arts 
2016-07-01 

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 ideologi ca I content in the play. Many people who watch a 
performance only sees the surface. The theatre that we have seen today, this director 
did very well, because she demands the acting to en ter into a level of thinking and 
questions of hu mani ty. 

Making the spaken words and the movements give the audience an immediate impact 
and inspiration to understand what thoughts on human behavior/ ldeology 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 flxed form and flxed ways how to 
understand it, perhaps the coming generation of dlrectors 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 i.d..ea.J>_and..to wM!_ can be learned from it. 
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July 1, 2016 samtal med och inför publiken 
EFTER PRESENTATION AV MIN WORKSHOP OCH WANGS URVAL AV SCENER ur Fröken 
Julie AV SAMMA LÄNGD CA. 26 MIN. Det här är ett samtal med och inför publiken som 
just sett båda. Wang och jag står på scenen efter applåderna. Vid min sida Maja som 
tolkar. 

Teman i samtalet: 
Textbaserad kontra sång och dansbaserad dramatik. 
Den disciplinerade skådespelaren som inte bara spelar sig själv utan spelar sin roll. Eller 
skådespelaren som inte bara redovisar sin roll utan är där själv. Skådespelarnas kontakt 
med varandra och publiken. 

Professor Wang ber mig att säga några ord. Han vill att jag ska prata: 

H: Det är en helt annan sak att ha bokliga kunskaper och erfarenheter. Erfarenheterna 
här visade mig en massa likheter kring kommunikation och också verkligen olikheterna 
mellan Kinesisk Opera och den moderna dramatiken:-(---) 
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. För mig passar det alldeles utomordentligt bra att jobba med de här 
begåvade (skådespelar)studenterna för att jag strävar efter precision i berättandet, jag 
tycker om den disciplinerade skddespelaren som inte bara spelar sig själv utan 
spelar sin roll. Och den är typen av diskussionerna som vi har fört tillsammans tror jag 
var väldigt intressanta för oss. Jag tackar väldigt mycket för den här möjligheten. 

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 ö.,g__on, i _ 

�c.k,_d..fill.s.tarka inruo.n.c.entrationen.Jlet 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? Ska vi börja med Amerikanska professorn ... Qag 
hör inte vad han heter), vad har du för tankar kring Yu opera versionen och den Svenska 
versionen av Fröken Julie. 

Den Amerikanska Professorn: Jag är intresserad av vad skådespelarna har upplevt. 
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W: Vi väntar lite med det. Skulle du vilja säga något eller fråga något. 
DAP: Finns det i Sverige någon Opera version av Fröken Julie? 

H: Ja 

DAP: Är det någon skillnad mellan den opera versionen och Yu Operan och 
Teaterversionen eller är de likadana? 

H: Jag är operaregissör också, jag jobbar inte bara med talteater. Senast gjorde jag 
Carmen. Så jag förstår skillnaden mellan ett libretto och ett dramatiskt verk. 

DAP: Jag har en kollega som också jobbar med opera. Han säger att när man börjar 
sjunga så går tiden fort, det är omöjligt att få med hela berättelsen/ hela texten. Man 
måste välja. 

H: Därför är det svårt med 1800-talsdramatik, eftersom den är väldigt talbaserad. 
Vi talade om det med studenterna att på den tiden (pjäsen är skriven) var man vad vid 
att höra på den talade ordet, en presidentkandidat i USA kunde prata i fem timmar och 
så svarade motkandidaten med att prata i fem timmar. Så att man var van vid att 
avlyssna små, små nyanser i talets förändring, och det skiljer sig naturligtvis från vår tid, 
för vår tid är mera lik Shakespeares berättande. 
Vi avläser bilder väldigt snabbt. Men vi tappar snart tålamodet när det talas och talas 
och talas och talas ... så ibland kan det vara en bra lösning att göra ett "libretto". 
Varje intressant regi berättar om relationerna mellan karaktärerna, vad det är som 
händer, och det kan man bara göra via bilder. Svårigheten med 1800-talsteatern, hur 
handskas vi med alla upprepningar och kanske för oss idag alltför långa expositioner. 
Men jag tar gärna på mig utmaningen, jag har prövat på Dramatens stora scen att göra 
en Ibsen-föreställning med all sin enorma textmassa(.--). Det var en väldigt stor 
utmaning för mig själv, klarar jag få dessa hundratals människor att inte tappa intresset 
och börja titta i sin Facebook? 

W: Nu går vi tillbaka till publiken och deras reaktioner, BaiXiaoling, kan inte du säga 
något, ZhangTian, du kan förbereda dig så länge. 

BXL: (---) Jag hoppas i framtiden att vi kan se mera av det här så att vi kan se tydligare, 
här är det för mycket sång och dans, så att vi kan bli bättre på att hitta balansen i 
kompositionerna som vi skapar som regissörer. Det här kan hjälpa oss regissörer att 
hitta en egen riktning, en stil och arbetsmetod, det här är det som jag tar med mig efter 
att ha sett de två versionerna spelas här i kväll. (---) 

ZhangTian: Jag är klasskompis med XiaoBai, så jag har också 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 uttryck�. 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 
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detta. 

W: XuZiyan (Julie), kom och säg något om vad du har upplevt, någonting om vad du har 
lärt dig. 

XuZiyan/Teresa (Julie): Kinesisk Opera är en multidisciplinär konstform, den är baserad 
på fiction, det är en konstform med satta regler. Vi lär oss och vi visar upp det som vi har 
lärt oss på scenen. Det som jag har lärt mig genom denna process är att se..situation�n
och de givna omständigheterna och utifrån detta leta rörelser som passar, samt att itta 
ett flyt i föreställningen. 

· -

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 Oean): 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. (r'.ör några dagar seåan så f:JFataeie 
regissören (Hilela) em lcomm1:1nilmtioH och så prataae hon eff-1 mål; hon sa att 11i måste ha 
ee rihctning och ett mål med varje mening. När d1:1 säger den meningen ·rad ff-leHar d1:1 aå, 
11ad vill du uppnå? Det här var väldigt •1iktigt ror mig, det öppAade helt nya dörrar för 
mig.} 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) 
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2. Skådespelarnas och reflektioner direkt efter publikasamtalet:

Vi sitter alla i en cirkel på scenen med tolken Maja som också står för översättningen av 
det inspelade materialet här. 1bland hör hon inte vad jag säger-kameran ställdes för 
långt bort- hon översätter då bara sin översättning, för hon satt närmare och det hördes. 

Maja: Bilda uttrycker att det var synd att vi inte kommunicerat tillräckligt bra om close
up med kameran på Julie i slutscenen. 
Men det viktigaste är ju inte presentationen utan processen vi haft under workshopen 
och de svårigheter vi mött tillsammans, att se varandra i ögonen, att röra vid varandra, 
att tala till varandra, att lyssna på varandra, att reagera på varandras reaktioner, att vara 
ansvarig för helheten, att ta ansvar för samspelet, och att tänka mera på vad det hela 
handlar om. 
Alla ska säga någonting, vad de tar med sig från denna workshop, en sak de kommer 
ihåg från workshopen. 

Chan (hon som assiterade): 
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, det representerar att 
en regissör inte bara är högt över alla andra och ger order 'du gör det, du gör det', 
skådespelaren är inte bara en nickedocka som utrycker regissörens tankar och känslor 
utan en individ med egna tankar. Även 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 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 skådespe1are anstränger sig själv av sig själv, ingen annan 
kan göra det arbetet åt er. Därför pratar jag om att ta ansvar för sig själv. 

HeZichen:(Lillkillen): Genom ditt arbetssätt så hittande han glädjen att skådespela och 
lära sig och genom denna glädjen så hittade han viljan att kliva upp på scenen och göra 
sitt jobb. 

KongLingwen: (Kristin): Hon pratar också om hur hon njöt av arbetet, och om hur du 
hela tiden försökte se till att de inte distraherades av en massa andra saker, att de kunde 
koncentrera sig på att hitta sina karaktärer ... Att du skapade en speciell stämning i 
rummet där ingenting fick störa dem eftersom de också är skapande konstnärer ... att du 
sa så gav henne en enorm vilja och kraft... att oavsett hur rörigt allt är att ändå hitta ett 
fokus, att fråga sig själv 'Vad vill du göra, vad vill du framföra som konstnär. Från den 
första dagen har du hjälpt dem att analysera varje mening i manuset. .. uppmuntrat dem 
att läsa hela manuset och läsa om, hon har aldrig tidigare förstått hur viktigt det är att 
läsa hela manuset så att du förstår helheten, varför han säger så, med vilken attityd hon 
säger så eller gör så ... och den här lilla teatergruppen, som har skapat tillsammans, det 
känns som om vi har en slags gemensam energi/kraft (-<J) tillsammans, alla är 
tillsammans ... alla spelar samma tema/topic och det kändes som om resultatet blev 
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ganska bra. 

H: Du har så rätt, det är väldigt viktigt att göra alla till experter. Ni är alla experter på 
innehållet nu. Men innehållet kräver sin egen form, och vi såg alla när det fungerade och 
när det inte fungerade, som ett fysiskt moment, ni kände om det kändes falskt 

Eudore: (---) någonting om att analysera manus, förståelse, tålmodighet ... att förstå 
manus, att förstå varje mening ... att förstå relationen mellan alla karaktärerna. Som 
regissör måste man ha tålamod ... det är märkligt. .. den här föreställningen idag var 
annorlunda mot allt annat de har gjort under repetitionerna ... om bara en enda 
skådespelare ändrar på något så ändras hela helheten. 

H: Det där är också jätteintressant. Jag lägger upp en ram där berättelsen utåt är det 
samma, publiken förstår de stora linjerna ... innanför ramarna kan skådespelarna vara 
fria, de kan göra det ledset, de kan göra det glatt, men situationen måste vara den 
samma, "Han förför henne". 
Om vi jobbade ännu längre, så kunde jag ha lagt scenerier där ni var ännu friare. Men nu 
var jag tvungen att lära er hur man tänker. Det räcker inte att känna rätt känsla. Man 
måste förstå, och vara där sekund för sekund.(---) Märker ni hur många små nyanser 
det kan bli, millioners nyans på nyans på nyans. Man måste lära sig vad det är som är 
låst och vad som är fritt. Låser du allting så jobbar du jättehårt men du är inte där, och 
det blir bara tungt. 

(LiiYishan): (---) det som gett mig djupast intryck var en dag när vi läste repliker och 
Hilda förstår inte riktigt kinesiska men hon kunde ändå känna så starkt 
kommunikationen mellan skådespelarna eller bristen på kommunikation mellan 
skådespelarna. Så genom regissörens (Hildas) guidning (dianbo = directions/ showing 
how to do something) och inspiration, så började skådespelarna verkligen kommunicera 
med varandra. Jag tycker att i både kinesisk opera och i drama, så är det viktiga att 
publiken förstår vad som händer, att det finns verklig kommunikation mellan 
skådespelarna och verkliga reaktioner mellan skådespelarna. Detta är viktigt. Detta gav 
mig ett mycket starkt intryck 

H: Det är jätteintressant för även i västerländsk teater finns det skådespelare som spelar 
kommunikation, som ser en bild av sin motspelare men som aldrig tittar sin motspelare 
i ögonen. Man borde lära sig varje text neutralt först och sedan låta samspelet färga det. 

(LiiYishan): Då blir det verklig kommunikation och reaktion. 
H: och även att reagera på sin egen reaktion, det är då det blir verkligt. 

(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 skådespelare som 
står på scenen och är så fria, det här är i mina ögon, något som jag saknar. Man måste 
väga man måste frigöra sig (?) ... många säger att jag saknar mod (?) 

H: Det gäller att ni känner stöd ifrån gruppen, stötta varandra när ni jobbar tillsammans, 
om du hjälper din motspelare att bli bättre så gör inte det att du blir sämre, ni blir bättre 
tillsammans (M: nu översätter jag min kinesiska översättning av det du säger) Varför 
inte ha världens bästa klass? Ni är alla unika, egentligen kan ingen konkurrera med dig, 
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du måste utveckla dig själv. Era styrkor är olika, ni är olika, även om ni tränar samma 
färdighet, så blir slutresultatet ändå inte detsamma eftersom ni inte är desamma. "ok, 
han gör lite så här, och han gör lite så här, men båda kan vara väldigt bra." 

Lijinghe (Jean): Det här var första gången för mig att möta drama. Dessa tio dagar, även 
om tiden var väldigt kort så var den väldigt speciell, det är första gången som jag är med 
om en sån här repetitions process. Sån här analys av berättelsen. Jag lärde mig väldigt 
mycket varje dag, om jag ska räkna upp allt jag lärt mig skulle det ta väldigt lång tid ... 
Säkert. .. regissören tycker mycket om att studera varje elev, reaktionerna från varje elev, 
hon lärde mig att. .. (han vickar på axlarna och flörtar, alla skrattar), och det är väldigt 
viktigt för mig. Oavsett om jag ska spela teater eller hitta en flickvän, så kommer jag 
kunna använda det. 
H: Att våga vara läcker. Och det säger jag till er alla. 

Lijinghe (Jean): 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 drama/teater. De här tio dagarna har gett mig mycket starka intryck. 
Eftersom Läraren lät oss alla prova att vara Julie, så var jag också med, och var lite 
självisk, att bli lite modig. Innan var vi alla "weiweisuosuo" blyga, men Lärare 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 här är det 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, kommunikatioen med motspelaren, det här är vi dåliga på, vi tänker inte/ 
vi är dåliga på att tänka.'sixiangxing hen cha� 
I kinesiska operan tränar vi på rörelser, men här läser vi manus, till och med igår, till 

och med idag, så läste vi fortfarande manus. Det här är mycket värdefullt. Jag har lärt 
mig hur man ska läsa manus ... förstå manus ... förstå ... hur man kan förvekliga det. 
H: Det är jättebra, jag tycker att ni ska fortsätta med det. Ni kunde ju läsa manus 
tillsammans, föreställ er vad det är som händer, det är ju roligt, och så ser ni vad det är 
som är viktigt, vad som är handlingen. 

XuZiyan (Julie): Det jag sa förut, när Wang bad mig prata var inte helt ärligt, det var lite 
klassrumsanpassat. Nu vill jag säga lite 'xinlihua' , '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; 'budabuchengcai' ( ) 
'with no beating you will be good for nothing', läraren skäller och använder det sättet 
... , precis som Hilda nämde tidigare. Jag har blivit undervisad på det sättet så mycket att 
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jag inte längre ville spela teater, jag funderade på om jag inte skulle byta yrke, men efter 
den här workshopen. Även om tidigare lärare också pratat om situationer 'qingjing', 
fysiska rörelser 'xindong', inre upplevelse 'neixin tiyan', kommunikation 'jiaoliu', to 
judge 'panduan', diskutera mer, judge again. Tidigare lärare har sagt allt det här men de 
har inte lärt oss att göra det. Det har du (Hilda) lärt oss ... Jag har lärt mig att leta efter 
den inre upplevelsen och sedan utifrån den hitta det fysiska uttrycket. Att arbeta 
innifrån och ut. Jag minns det. 
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. 
H: jag vet att det kommer vara svårt att göra det jag ber er göra, och kanske glömmer du 
det här, men du skulle kunna göra så mycket för dina kamrater om du visar dem kärlek 
och respekt och stöd. Jag vet att det är väldigt svårt i vårt arbete för att allt är jämförelse 
och tävling, men ni kan bli ännu bättre om ni är tillsammans, alla skulle kunna bli ännu 
bättre. Och det blir ju roligt, och man kan bli stolt över varandra. 

XuZiyanOulie): Jag, är en som behöver beröm/stöd för att växa/ göra bättre, så jag vill 
tacka Hilda! Jag vill också tacka alla klasskompisar för de har alla varit väldigt (bra) 
tillsammans, jag har inte känt något ont från någon, jag tycker att vi har studerat och lärt 
oss tillsammans som en grupp. 

H: Det kan också bli så att man inte heller kan ta emot beröm, om man är för sluten, så 
var generösa mot varandra, säg till varandra när någon gör något bra. 

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. 

H: om du vill att skådespelarna ska växa och bli fantastiska så får du inte konkurrera 
med skådespelarna, ni måste samarbeta. Ju bättre skådespelaren blir, desto bättre blir 
du som regissör. 

ALang (koreanen): 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 han kände att tiden var så knapp, men till slut 
så förstod han ändå av sig 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 (Lillkillen): 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. 
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H: Det är väldigt viktigt att ni tittar på de begränsningar rollen har, antingen är 
motståndet väldigt tydligt, men alla våra figurer har olika möjligheter, olika ramar. Man 
behöver inte förlåta en handling men man behöver förstå och ha medkänsla, --- och här 
slutar översättningen ... 
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1. Skrivna reflektioner:

$ � fiiJ � lj. I/Af !JIJ, I f'l::!:Ji f§-,(., 1� f* � 

Li Jian He (han som spelade Jean), what l learned and experience during the Swedish 
workshop 

Problems that I have solved 
1, about understanding the script 
For example: previously I would read the script throrolly to understand the story, now I 
understand both this script and the identity of the writer, the society at the time, the 
family values and worldview of the author. To analyze a script through analyzing the 
society at the time and the author. 
2, Aboutways ofreading a script 
For example: from reading the lines when you know nothing, to knowing something and 
performing the Jines, there has to be a process. The benefit of the actors genuinely 
rehearsing is that you can grab hold of the character on another level. 

3, How to grasp the central idea of a longer play, how to cut lines and control the time of 
the performance. How to split the script and use continuity ( he means how to connect 
the pieces/skapa samanhang). 

4, I Jearned what a triangular conflict is: the law and the morals of the society, peoples 
traditional habits and ideas, the background and situation at a specific time and place. 

5, I learned about the differences and similarities in perfoming arts between China and 
the west. 

6, l learned about the directors work, in the process of making a performance, to not 
only involve the actors in the acting but also talk and communicate with them about 
ideas of the set. 
"you need to develop the set before you start rehearsing", this is to avoid creating toa 
much disturbance to the directions on stage and the muscular memory, ifthe set 
changes this will influence the result/effect of the performance. 

7, To involve modern technology into the theater, increases the visual senses on the 
stage and solves the problem of the audience not seeing the details of the performance. 

8, Aset of images, the intuitive visual meaning is directly proportional to the theater 
itself. 
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9, I learned about the difference between exaggerated performing style and real, 
naturalistic performing style, the different result they bring, "comedy and drama". 

10, Ways of authentic communication in drama: have intentions, experience, 
communicate (pass a message) 

11, change and look from the audience perspective, when analyzing the presentation of 
language and visuality. Today's audence has a tendency towards visual ways of 
performing. Many lines can be expressed in other ways than using language. 
You can express through physical acting, and effects within the set. 
But you should pay attentin when cutting the text, "don't distroy the original meaning of 
the play" You should not turn a spoken drama into a physical performance. 

12, The rules and the power of the director: du ring rehearsals the actors can not instruct 
each other, if there is a problem between the actors they can ask the director for 
instructions. Othewise it becomes chaos, there's no way to rehearse. 

13, A good actor needs to decieve his inner, high morals. One can say that when you are 
acting you can lie to yourself and to others, or in a more common language, be a highly 
intelligent liar. 
14, About acting: 
The authenticity of the dialogue between two actors, when you are in the process of 
acting, you have to pay attention to put yourself into the situation of the play, to pay 
attention to feeling the ups and downs together with your partner and perform and 
move with your real reactions. Find your way of performing, not to completely copy or 
imitate someone else. Relaxing makes the performers natural and harmonious, 
nervousness/tension makes the actor stiff and unreal. To pay attention to 
communicating with eyes and w!th the heart. 

15, lntimate interaction: 
I learned that the woman's waist is very sensitive, always pay attention to ways of 
communicating by embracing. 

16, The director guides and inspires: 
During the rehearsals the director guides the actor to, in a relaxed way, get into creating 
the character. Using metaphores and everyday language to inspire the actor regarding 
the given circumstances and style of acting. 

17, About the actors self confidence: 
I learned to trust that everyone entering the stage during a performance is an artist, the 
show needs each and everyone. 

18, The director needs to treat every one equally, ta varje elev på allvar. 

19 The personal work of the director must be filled with, planning the script, preparing 
the music, creating the directions for the stage and the frames. 

20, J learned about solving the problem of shyness when performing: 
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I learned that during rehearsals and performance we are there for everyone, when we 
are private we can be ourselves "to be clear on the public and the private selr'. 

21, The mountain climbing rehearsal process: when you use the method of frame <luring 
rehearsal, after you have the frame you still have to keep exploring to find the most 
suitable direction, the most suitable physicality, the most suitable style of performance 
and rhythm. "the importance of exploration". 

22, I learned about the importance of the communication between the actor and the 
director, and that the western theatre emphasises on expresing the human nature, we 
need to explore and learn from this. 

What I still ned to learn: 
1, I am too simplistic when portraying different characters 
2, When I perform my degree of eon tro I is not accurate/precice. 
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Skrivna reflektioner2 

2. �-{/ijl.� Eudore

1, Before the workshop my questions where: 

1, what is real performing, does there exist a core spiritual, attitude of performing. 
2, what is the meaning/purpose of theatre? 
2, is drama exactly like the form of it that I have seen, en upphöjd version av 
verkligheten? 
3, Is it possible for someone like me, who has no speech training or acting training and is 
not particularly beautiful, to act? Would my performance be recognized? 

2, After the workshop my questions where:: 

1, J have understood that Western contemporary performance has gradually left the 
form, to be doser to life is more appropriate, if you want to be a good actor you must be 
a good observer of life, to have sharp insight. 
lt's not at all about learning an empty shell to be placed on your outside. 
But some people say, when you have pretended enough times, sometimes what you 
pretend becomes true. Perhaps this is right. But J always feel a little like I'm twlsting my 
spiritual freedom. Because I believe that acting is the best way to grow as a person. But 
until this day the Chinese drama performers feel difficult to accept 'no training, no form, 
just let out what you have inside'. 
Most Chinese performers see art as a higher form of life (konsten som en förhöjd form 
av livet/ man imiterar livet på ett förhöjt sätt), they can not accept life as art. 
In this land, performance is performances, life is life. But J wish to see the performance 
being Jife. I wish to see the actors perform pieces from life. 
Jf in the future J can become an actor then this would be my mission in life. 
Because in the performances I saw my true self. The true self that in real life has 
removed its disguising mask 

2, After the workshop my only regret is that I still do not know if I can be an actor or an 
artist, although in my bones and heart I have an intense torrent flowing ( det är starka 
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forsar i henne). But because I was not brave, I could not believe in myself. Maybe I need 
a voice telling myself 'I can do it'. But I did not have that. I began to suspect that I have 
overestimated my abilities. Maybe I should not engage in this kind of work. Jt's just that I 
just can not give up the things that touched my heart So I feel sad. 
3, the last day when we gathered after I heard Hilda talk about her own choices. 
I really feel like a poor person. Because only poor people would need to be given the 
honour of self-affirmation. Once there is no praise and recognition I lose confidence, this 
is so me! HiJda teaches for life. After equality, making chokes is the best way to 
improve yourself, hut it is very difficult to plan. This is my most shocking/amazing 
discovery. At this moment I learned, in the future I have to learn for the highest goal. 
Not for the pursuit of honour. 

3, My new question is, what is an artist? But this may be the question to which I have to 
spend my whole life looking for the answers! 
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Skrivna reflektioner 3: NACTA artikeln 

Success I samatbetet! 
Skådespel linjen organiserar Svensk drama workshop. 

Tid: 2016-07-07 Publicerad på Nacta. 

Skådespel linjen (Acting department) bjöd nyligen in professor Hilda Hellwig från 

Stockholms Dramatiska Högskola i Sverige, där han är ansvarig för regilinjen, för att ge 

en tio dagar lång workshop i svenskt drama och skådespel. Med som tolk för 

workshoppen var Maja-Stina J. Wang, Svensk doktorand på Shanghais Teaterakademi. 

Deltagarna i workshoppen var både på master och kandidat nivå, de deltog alla mycket 

aktivt. Under Professor Hilda Hellwigs ledning fick de repetera och medskapa scener 

från den svenske pjäsförfattaren August Strindbergs klassiska verk Fröken Julle. 

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 kultureJJa 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. Hur ska vi 

iscensätta den här situationen för att bäst få fram vad som sker inuti karaktärerna? Vad 

säger karaktärerna, vad menar de egentligen? Vad har de för motivation? Hon 

poängterade också hela tiden vikten av att ha ett flöde och en rytm i spelet. I skapandet 

och repeterandet av Fröken Julie använde Professor Hilda Hellwig också inslag från den 

traditionella kingsiska operan. 

Hon utryckte hur meningsfull den här Workshoppen var ur forsknings och utforsknings 

syn, hon hoppas få fler tillfällen i framtiden att utforska traditionelJ kinesisk opera, så att 

den här forskningen kan fördjupas både genom diskussioner och praktiskt, utforskande 

arbete. 

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 profWang 

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 ). 

Publiken kan på djupet uppskatta det vackra konstnärliga i pjäsen samt se de vitt skilda 

konstnärliga uttrycksformerna från öst och väst. På en och samma scen ser vi samma 

pjäs framföras med olika utryck och olika formsätt - och visst var det precis det som var 

målet med den här Workshoppen. Regissören och professorn Hilda HeJJwig förklarar att 
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den Svenska pjäsen Fröken Julie och konstformen Beijing Opera föddes fram i nästan 

samma tidsepok. Att vi idag, på NACTA (the National Academy ofTraditional Chinese 

Opera) har fått möjligheten att låta våra opera elever möta Strindbergs Fröken Julie är 

exceptionellt meningsfullt 

På endast tio dagar har eleverna gjort enorma framsteg då de fått tillgodogöra sig 

kunskaper inom kreativt tänkande, användandet av rummet/scenen, kombinationen av 

bilder och skådespel. 

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 ideer som finns inom Kina och 

utanför. 
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Akt 5 De andra Julieföreställningarna 

Scen 1 Video: visning del av B Julie Shanghai! 
Mina reflektioner kring den föreställningen 
Samtal i Shanghai: 

Scen 2 Video: visning scen/mix ur Julie Beijing 
Mina reflektioner kring den förestäJlningen 
Och samtalet med R. Wang regissören 
Samtal i Beijing: 

Scen 3 Avslutande kommentar 

Scen 1 

1. Fröken Julie som Pekingopera

Karaktärerna/rollerna: 

J Pekingoperans värld finns det ett antal förutbestämda karaktärer ungefär som i 
Italiens Commedia dell'arte. En kinesisk skådespelare tränas ofta bara att spela en 
karaktär. I pjäsen Fröken Julie finns det tre personer; Julie, Jean och Kristin. Ingen av de 
existerande, förut- bestämda karaktärerna passar in på Strindbergs Julie, Jean och 
Kristin, alltså fick de bli sammansättningar av dessa karaktärer: 

Julie: 

Qing Yi - den goda modern och hustrun, hon sjunger mer än hon talar.lzl 

Hua Dan - den livfulla, yngre kvinnan. Ibland kan hon vara tragisk, eller en dålig kvinna. 

Hua Shan - Hua Shan är en kombination av Qing Yi och Hua Dan som alltid har 
traditionell frisyr. 

Jean: 

Lao Sheng - en man i övre medelåldern. 

li!Xiao Sheng - den unge mannen.lzloch 

Wu Sheng - som ofta är mycket akrobatiskt tränad. 

Kristin:!il 

Cai Dan - en ful kvinna som ofta inte år så ung. 
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2. Julie i Shanghai:

Det som slår mig är hur konsekvent jag tar mig an världen. 
Det vanliga mönstret är att; jag upplever, ställer frågor, bildar egna åsikter, sedan pratar 
med folk och lyssnar på deras åsikter, noterar motsägelser, skevheter, sedan läser jag 
historia och andra teorier som behövs för att ytterligare problematisera det förstådda. 
Älskar att ta mig an det okända vaket och oförklarat så att jag kan få mina egna åsikter 
bildas genom ett så direkt möte som möjligt 

Visserligen är det så att efter att ha gjort, som exempel, "Ett drömspel" i tre olika 
versioner, i tre olika länder, studerat dramatikern Strindberg och hans epok och den 
långa historiska kontexten i årtionden, blir det omöjligt att jag inte skulle ha redan 
bildade åsikter när jag tar mig an hans verk ännu en gång. 
Men att möta en text på allvar igen, att djupläsa den ger mig ändå nya tankar både om 
verket, det förflutna och det nuvarande sammanhanget. 
Det nuvarande sammanhanget är Kina, traditionell kinesisk teater och verket är "fröken 
Julie". 
Jag har redan arbetat med en Strindbergstext "Pelikanen" Kina med kinesiska regissörer 
för traditionell kinesisk teater. Då skedde de första "krockarna". En av dessa 
smärtsamma krockar, regissörernas svårigheter att bilda egna åsikter utan att ha facit i 
handen blev en ögonöppnare för mig. Fick syn både på mig själv och på en kultur där 
någon annan sitter på den sanning som ska sökas. Regissörerna hade både svårt för att 
lyssna på varandra, att integrera de andras tankar i deras egen tolkning och att våga ha 
en sådan. 
Jag minns starkt den frustrerade, gråtupproriska stämningen där någon ropade; Lärare! 
Lärare ge oss svaret, det måste finnas ett svar! Det svaret de avkrävde var hur jag tolkar 
"Pelikanen". Vad min egen läsning var. Eller så som de tänkte; LÄSNINGEN/tolkningen 
var av detta verk. Det säregna med västerländsk dramatik är att det finns flera 
tolkningsmöjligheter. Inte bara upphovspersonens avsikt. 
Då är vår dom att verket inte når högre än att vara en simpel propagandatext. Talar vi 
om en klassiker, så kännetecknas den av att upphovpersonens avsikt överskrids av 
konstverket. 

Etik och estetik i Fröken Julie i Shanghai i Beijing opera stil 1 

Jag beundrar stilen, skönheten, konsekvensen i överföringen av Strindbergs Julie till 
Peking opera av dramaturgerna Sun och Fay och regissörerna Gou Yu och Zhao Qun. 
Samtidigt uppfattar jag att deras tolkning av verket skapar problem. (Både för mig och 
den kinesiska åskådaren.) 
Julie har blivit en vekare karaktär i bearbetningen; hon äter inte, hon har stängt in sig 
i sitt rum i styckets början och i en ensam scen där hon leker med sin fågel, alltså innan 
mötet med Jean, inser hon att hon inte har en utväg. Därefter kastar hon sig i leken som 
om bon ville redan ta livet av sig. 
Att delta i lejondansen som kvinna är helt omöjligt, mycket mer uppseendeväckande än 
att ta sig en svängom i midsommardansen. 
I denna bearbetning är också beslutet att ta livet av sig är helt Julies. Jean bara springer 
bort med "Masters stövlar". 
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Att slipa av kanterna, att ta bort det motsägelsefulla och förvekliga karaktären är en 
anpassning till den kinesiska operans vanliga hjältar. Att hålla med om Strindberg i att 
hon inte är livsduglig på detta vis är aktningsvärd, men gör stycket förutsägbart och 
platt. Som är ännu värre än det är att denna tolkning är helt konserverande av en 
traditionell kvinnoroll. Bearbetningen gestaltar att det är omöjligt att överskrida 
klassgränser. 

Så här skriver regissör Gou Yu: 
i artikeln: REFLECTIONS ON DIRECTING miss JULIE 

"Compered with Western theater's emphasis on critica/ thoughts, Chinese classical operas, 
as represented by Beijing opera, focus not on expressing the thoughts of texts, but on 
demonstrating skills, even though texts must a/so be used as vehicles. "

"It can be said that Hua school operas, as represented be Beijing opera, put more emphasis 
on immediate sensual enjoyment and entertainment ... " 

Han slutar sina reflektioner kring hur det var att regissera Julie med att förklara 

"So using a foreign classic, at the same time preserving and developing Beijing opera's 
artistic features, is a good entry point for Chinese audience, af so en excellent way to 
introduce Beijing opera to the world." 

Så här skriver regissör Zhao Qun: 
i artikeln: "MAKING GOOD USE OF CONVENTJONS 
"When I was directing Beijing opera Miss Julie, I tried my best to lay out the conventional 
tunes in order to guarantee the magnificence of the /arge amount oflyrics in the play, to 
satisfy audience aura/ly but do not make the play to long. "

'flt the en of the play,Julie's hart is broken by the miserable death of her pet bird Skylark
Julie's whole spiritual support in her life-Kristin's piercing shri/1 "Master is coming back': as 
well asjean's panics disorder. And servility. Jn an aria like melody of Fan Erhuang*,Julie 
chooses "My bird is calling me to heaven" as her final way to acquire freedom. 

*(långsam ton) 
Samtliga citat på denna sida; Aspirations Sky High, Reinventing Western C/assics as 
Chinese Operas. Shanghai Theatre Academy 2012 
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3. Kinesisk opera möter västerländsk dramatik: En reflektion kring fallgropar
med uppdateringar av klassiska dramer.
Baserad på samtal och diskussioner med professorerna William Sun, Faye, Lu Ang.

Deras taktik i bearbetningsprocessen för att överföra västerländsk dramatik till kinesisk 
opera är inte "updating" utan "downdating". 

För att undvika alla fallgropar av en modernisering med tex samtida kläder eller 
moderna/västerländska musikinslag innebär flyttar de storyn ännu längre bak i en 
kinesisk historisk tid, där dramatiska konflikten är trovärdig. 

Det handlar om att göra den dramatiska konflikten trovärdig även hos oss. 

Att analysera dramabegreppet på det här sättet placerar inte bara varje verk i en 
historisk kontext, utan söker aktivt efter den civilisationsutveckling som verket 
skapades i. Den strävar alltså efter att synliggöra ett sammanhang som kan användas till 
att underlätta till och med möjliggöra förståelsens av verket. 
Det handlar om att göra den dramatiska konflikten trovärdig även hos oss. Många 
uppdateringar av äldre dramatik i väst försvagar den dramatiska konflikten eller tom 
utraderar den. Rollkaraktärernas agerande sätts inte under den press de utsätts av 
dramats ursprungliga gränsdragningar. 

En utveckling av resonemanget är också att fråga sig vilket paradigmskifte i vår tid eller 
som i professor Sun och Fayes fall: en annan som motsvarar den omvälvning som verket 
kom till under.? 

"Genera/ly speaking, theatre is a social art form. It tends to represent people in social 
relationships with one another, rather than in isolation. j. . .j This means that, in theatre, 
ethical problems tend to get presented as social problem, a fact that gives their treatment 
additional historical specificity. [Antique p/ays] can be made to appear somewhat abstract, 
(. .. ) they are unlikely to have been experienced in that way by the audience to whom the 
play was initial ly presented. They are more likely to have been understood in relation to 
the fabric of the life which the audience and the playwright shared. j. . .j Henrik lbsen's A 
Doll's house (Det Kongelige Teater, Copenhagen, 1879) and Hedda Gab/er (Residenz 
Theatre, Munich, 1891) present not abstract reflections on marriage, childbirth and the life 
of women but concrete embodiments of a crisis intrinsic to the society about which the 
plays were written, and in which they were received. "* 

*Nicholas Ridout, Theatre & Ethics, 2009 ISBN 978-0-230-20327-4 palgrave macmillian
2009 sid 13 sid14
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4. Möte 1 och 2 Två utvalda möten från Shanghai.

Bakgrund: Peking opera föreställningen av Fröken Julie gjordes i två versioner i 
Shanghai. Överföringen till båda versionerna skrevs av professor William Sun PhD*, 
skolans dåvarande vice president. Han är dramatiker och regissör. Professor Faye 
ChunfangFei** PhD är den andra dramaturgen för bägge projekt. Vi inbillar gärna oss att 
Kina är isolerad. När jag möter dr William Sun får jag veta att han doktorerat hos den 
legendariska Richard Schechner* och om det finns en expert när det gäller samtida 
"perfomace studies" så är det han med en mängd produktioner, böcker som är 
grundläggande i ämnet. Både WSun och FFaye har undervisat i USA. Schechner*** skrev 
förord till hennes bok om Kinesik teaterteori. Min tolk är Maja Wang PhD Shanghai. 

Jag hade möten där jag till synes tog reda bara på fakta. Men mellan faktan lyser det av 
åsikter och övertygelser som berättar om tolkning utan att tala om tolkning. 

Zhao Qun****: regi i version 1 och skådespeleri i version2 av Fröken Julie i Shnghai. 
Guo Yu: regissör för version 2 
Professor William Sun: bearbetning för 1 och 2 
Versionen gjordes av en engelsk version. 

Mötet: Innan workshoppen. 
professor William Sun 
Mina frågor: 
När gjordes version 1: 
William Sun: Premiär mars 2010 sedan turnerade den utomlands: Iran, Irland, London i 
England, Korea, Rumänien. 
När gjordes version 2: 
William Sun: Premiär hösten 2012 i Sverige. Spelades i tre städer men inte i Stockholm. 
Sedan gick den till Italien till Piccolo teatro. 

Vad är skillnaderna mellan version 1 och 2 som du ser det? 
Version 1: 
Kristin spelades av en man (komisk clownroll). Jean och Julie som lyriska roller. 
Den börjar med Kristin ensam i köket. Hon lagar mat och beskriver att hon ser de andra 
att dansa. 
Version 2: 
Här spelades Kristin av en ung flicka (lyrisk roll), Julie av Zhao Qun, en fantastisk Peking 
Opera sångerska (lyrisk roll) och Jean av en man i (komisk clownroll). 

Handlingen i bearbetning 2 startar med Kristin. Hon går uppför en trappa för att ge 
Julie mat i hennes rum ("-Jag har lovat er far att ta hand om er!") Julie vill inte äta i den 
ca 35 minut längre version 2. Kristin försöker fråga ut henne om hennes förlovning. Julie 
svarar;"- Ja, förlovningen är bruten!" och kör bort den frågvisa pigan". Sedan kommer 
en aria: I hennes aria talar Julie till och dansar med sin fågel i dennes bur. Vi förstår att 
Julie är ensam och inte har någon annan att tala med. 
Kristin ser på dansen som är osynlig för oss och hon talar till Jean som vi inte heller ser. 
Kristin; "-Kom till köket snart, jag lagar mat åt dig. stanna inte för länge, kom till köket 
sedan. "Kristin ser nu Julie försöker lära sig lejondansen. 
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Jeans solodans med "lejonhuvudet", Traditionella folkliga lejondansen. Med det stora 
huvudet. Sedan går ge två versionen ihop. 

Varför Lejondans: FolkJig fest. Står för glädje och lycka. Bara men får delta. Man retar 
bara draken ingen allvarlig kamp. ( När Julie dansar är det ett regelbrott.)." När hon 
retas biter Draken henne." 

Finns det någon påtaglig skillnad i tolkningen? 
Vad påverkade vad? Tolkningen påverkade gestaltningen eller tvärtom.? 
Vad strävade man efter med ändringarna i version 2? 
William Sun: 
Exempel: Varför är hon galen? Förbereda publiken för hennes beteende. 

Finns det påtaglig skillnad i gestaltningen? 
William Sun: 
Exempel: En stol bara i version1 som rekvisita. 
Den traditionella folkliga lejondansen. Med det ursprungliga huvudet 
Ett bord och två stolar version2 som rekvisita. Ett mindre lejonhuvud. 

Vl: Kristin var spelad av en clown aktör. 
V2: Jean var spelad av en clown aktör. 
Pjäsens tid: Ming perioden mera 1700tal än 1800tal. 
Julie har påverkats av utländska missionärer (sic!), 
Varför Lejondans? Det är en folklig fest Bara män får delta. 
Man retar bara draken som står för lycka och glädje. Julies dans är därför regel brott 

Finns det någon påtaglig skillnad i framförandet? 
Maja Wang: Det första var Kristins pjäs och mera modern och också fått kritik av den 
kinesiska publiken att den inte är en riktig Peking opera föreställning. 
Men när dem fått version två som fått dem att gråta över Julie, saknade några den 
clowniga, starka Kristin. 

Vad är din personliga åsikt? 
WilJiam Sun: Version 1. Julie var mer tränad fysiskt. Inte så sofistikerad och äldre. 
Ung kvinna i Kristins roll i v 2. Hon kan inte kämpar så hårt som en man i Kristins roll. 
Kanske det motståndet är att föredra dramaturgiskt. 1. I version 1: Ung militärtränad, 
clowntränad man passade mer för rollen Kristin. Vad som är viktig är att det är 
brytningstider. Vi skrev det i programmet Hon blev influerad av utländska ideer, gick 
missionärsskola. 
Publikreaktion 1: Det här en kinesisk historia. 
Varför är tyckte publiken så? 
192 Os riktig historia från Shanghai : En rik frökens och hennes betjänts försök till 
äktenskap! Skandal och hon blir lämnad för betjänten var gift. (---) 
Publikreaktion 2: Det här är inte riktig Peking opera. 
Varför är tyckte publiken så? Fick inte riktigt svar på det! 

Hur lång var repetitionstiden för version 1: 
William Sun: 
Halvtid - rep. Ha)vdagar ca 5-7 v? 
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Hur lång var repetitionstiden för version 2: 
William Sun: 
Heltid under en sommar ca 5-7 v? 

Hur stor var scenen? 
William Sun: 
version 1: 
black box: 100/150 
version 2: 900 platsen är flexibel. 

Hur lång blev föreställningen version 1 och i version 2? 
CA En timme Vl 
V2: CA 35 LÄNGRE. 

Vilka sceniska medel användes utom skådespeleri version 1 och i version 2? 
Ljud/musik: 
Vl: tape eller live 7 musiker 
V2: 7 musiker inkl kompositör 
Egen komposition i gammal, traditionell Pekingopera stil. Även en bit nyskrivet. I Peking 
opera stil. Det underlättade eftersom karaktärerna var kombinationer av olika flera 
typer av traditionella figurer. 
Mask: MING, Kläder:MING 

Vilken version berörde dig mest och varför? 
William Sun : Första versionen föredras på grund av val av karaktärerna. 
I version 2 var Kristin för ung, svag. 

*William Huizhu Sun är PhD, Professor at I arge (Shanghai Theatre Academy }, Vice
president, Network for Higher Education in the Performing Arts (UNESCO UNITWIN & ITl
lntemational Theatre lnstitute) Consortium editor, TDR: The Drama Review (New York
University) Redaktör och medarbetare för: "Aspirations Sky High, Reinventing Western
Classics as Chinese Operas". Shanghai Theatre Academy 2012
** Faye Chunfang Fei är PhD, Professor. Är mest känd för sin kinesiska teater historia;
"Chinese Theries of Theater and Performance from Confucius to the Present" The
Un ivers ity ofMich igan Press 2003 ( den används som handbook vid flera amarikanska
universitet) Redaktör och medarbetare för: uAspirations Sky High, Reinventing Western
Classics as Chinese Operas" Shanghai Theatre Academy 2012
***Richard Schechner https: //tisch,nvu,edulaboul/directo[Jl/performance

studies/35083

****Zhao Qun skådespelerska och röstlärare/sånglärare vid Shanghai Theatre Academy. 
Medverkat i volymen; "Reinventing Western Classics as Chinese Opera." 
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Samtal 2: Efter den avslutade worshoppen i Peking. 

Hilda Hellwig, Maja-stina Wang tolk, William Huizhu Sun, 
och Faye Chunfang Fei på Merry Rendez Vouz Hotel, Shanghai, den 4 juli 
2016 Shanghai. Efter den avslutade worshoppen i Peking. 

7. Samtal 2. Citat från samtalet: Moraliskt dilemma? Det goda mot det onda.
H: In the Henan opera, in Beijing, they use your script, they have a chorus on stage. Wang

Shaojun was the director. 

H: I felt the performance was mixed of different elements. I'm happy that I could 

recognize that. 

Wrm: The big head dance and lion dance really belong to different styles. Normally you 

would not see these two types of dance together, at a festival. 

F: You only need one group to do that, that's the focal point. 

H: They have different Expressions. I like the dolls very much in that performance, hut 

somehow that lion dance, did not represent the festival, it was only a picture of sex 

F: they often represent different things. 

People who do lion dance need to be specially trained, they are sort of an Elite group of 

performers. And the big head dance, when I was little, we would have festivals and I 

would even wear a big head, and clown around and du crazy stuff and you don't have to 

show your face. So that was a different type, so you can see the lion dance in a festival, 

and so, Jean is kind of the Elit dancer. And those, they are the villagers, they can't do that. 

H: In his performance Jean were more one of the people and you never could believe 

that he could manage to be something else. (--�) 

Wrm: Kristin is very proud of her fiance because he is the top dancer, he really stands 

out ... and that's why Julie is attracted 'Ah, your fiance is the top lion dancer. I'm going to 

take a look" He's not jus: one of the dancers, he's the top dancer. Julie would only 

content with the top price. 

H: Not with the boys from the village. that's good. But, I really liked to be there and work 

with those actors. 

(· .. ) H: I discovered many simple hut important things

F: sometimes it takes someone like you with fresh eyes to see them; we sort of take them 

for granted. 

H: That's why you have to make a wery simple workshop, otherwise you loose yourself 

to your ambition in doing an interesting piece. 

M: It was very interesting to see how the opera students deal with the poetic text, the 

translation of Lizhiyi, they took pleasure in the poetry of the text 

F: And that's not everyday speech, so they assume that with acting you do not do 

everyday speech 

M: And also with the skills that they have, Hilda would give very few instructions and 

they came up with a whole dance scene, which of course was very different from what 
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they would normally do 

F: Somehow they are able to Experiment.(---) 

F: It's like the Chinese actor comes in with a box set, a set of tools ... for sadness I'll 
probably use this, and for this I will use this. But each character is different so you have 
to find the tune in the End, in the beginning it looks very Theatrical but in the End you 
still have to readjust to find in lure" 

Wrm: But you have to define ethical conflicts, often times the Chinese, the traditional 
Chinese theatre's ethical conflicts differ from the kind of moral dilemma you after see in 
the western classics. In China the ethic conflict means the good versus the bad. 

F: It's mare kind of melodramatic kind of god and had. 

Wrm: in western classics often times both are good, the virtue versus the virtue. 

H: THE choise. 

Wrm: Hegel thinks that's the best, less black and while 

F: I usually always teach. When I do classical theatre dass with my students, no matter if 
l'm here or in the US. I always do the Oidipus - aria thing, and I do the Antigone - and 
ther play. So even in pride and whatever. No matter if you go to the theatre in the East or 
the west WB always say "Who's the good guy, Who's the bad guy 

F: Who's the good guy, who's the bad guy, that makes the play more complex and 
interesting and not entirely ... when we did like Miss Julie is not entirely a good person or 
a bad person. She's 

someone who's caught in all those conflicts. and with Hadda Gabler it's the same thing. 
So when we were commissioned by Shanghai Hu Ju Yuan, and they thought .. the reason 
why in the End they did ng produce it was because Well, she's not likable' 'she's rin the 
standard god her Girle' 

H: Is this a difficulty, yes 

F: One of the highest praises we got from the critiques, from the theatre companies that 
produced our plays was that we brought Hedda and Miss Julie and Ewen Lida in The 
Lady from the Sea - they are mare complex characters, rint Easy ta label god Er bad, 
these are people working through their good and bad inside themselves so it's more 
complex rather than, because the traditional theater tends to be, you have the whole 
training is the so called 'the line of business' you play the steamy Taid, so by bringing 
these complex characters it expired our repertoire so we have different characters te 
play. 

H: will it be accepted? 

F: yes, people did not see Miss Julie as a foreign play, they think it is a Chinese play, 

(---) 

H: Yes, you have to keep the distance and the walls and the rules, the frame. lf the frame 
is right then the play is right. But all those updating's never think about the frame. They 
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lose the conflicts, they lose the characters, they lose the Essence. So, ethical contlicts -

Yes, but different expressions. 

F: Yes, I think that is important. Especially ifyou think about if it's a 'worth while 

theatre'. Any good plays that you have seen involves conflict, Ethical contlicts. I cannot 

think of anything that is worthy. 

Wrm: Most of them are good versus bad. Very few present moral dilemmas! 
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5. överföringen, bearbatningen av pjäsen är i sig en tolkning.

Det finns flera fallgropar i möte med en kinesisk publik vid överföringar av 
västerländska dramer tilJ kinesisk opera. De två största är: för det första att publiken 
inte fattar, tycker att själva berättelsen är främmande på grund av dess tankesätt, för det 
andra att karaktärerna är alltför främmande för kinesisk teatertradition. I strävan att 
föra berättlsen eller karaktärerna närmare det välbekanta lurar många fallgropar. 

FrökenJulieiShanghai2 
William Huizhu Son, han som dramatiserade Julie för Kina, höll en lång monolog om att 
det har hänt en liknande historia som Julies, i Kina. Han besparade mig inga detaljer. 
Eftersom jag tycker att en berättelse inte behöver vara sann, eller ha hänt, för att kunna 
berätta något väsentligt om våra relationer till oss själva och till det samhälle det 
gestaltas på scenen, lyssnade jag artigt 
Det var också väldigt viktigt för honom att publiken tyckte att det var en kinesisk 
berättelse. Ja, liknade sociala förändringar skedde i Kina i Industrialismens, 
urbaniseringens tid. Kvinnor dök upp i både på scen och i salongen på de nybyggda 
teaterana vid sekelskiftet. 

Men ingen i Shanghai ville/kunde svara på min fråga vad kritiken var mot 
föreställningen när jag frågade. Kritiken som alla nämnde och lämnade okommenterat. 

I en informell situation, utan bandspelare- på väg till damtoan- som den stora 
skådespelerskan och Julieframställaren, Zhao Qun äntligen svarade. 
"Jo, några tyckte att en karaktär i en kinesisk opera skulle aldrig bete sig så vågat och 
direkt som Julie. "

Det kanhända att just själva tolkningen i dramtiseringen som orsakade kritiken. 
Det hände kanske just därför att det inte fanns något glapp i uppsättningen mellan 
Strindbergs åsikt och föreställningen utsaga om Juliekaraktären. 
Han tyckte illa om Julie, så tyckte publiken med. Ja, medkänsla med tokans situation, 
men ingen sympati. 

Föreställningen inleds med att Kristin gör sig till och skvallrar med publiken. Hon blir 
publikens vän och förtrogna från starten. Hos henne ligger sympatierna. 
Det välter texten åt att det blir ett triangeldrama! 

Julie som inte vill ingå i tvångsgifte och är helt medveten om att hon har hamnat i en 
situation som är olöslig som hon vill fly men inser att hon inte har någonstans att ta 
vägen innan ens ha mött Jean. Hon äter inte och klagar till sin fågel: 

Julle' 
Sings 
"Tradition called for an arranged marriage, 
father tried hard ta get me a bejeweled cage. 
What girl doesn'tdream of prince charming? 

But the rich beau turned out wimpiy nothing! 
Unhappily-engaged for more than half a year, 
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I kept pushing the wedding from comming near. 
When he came again to court disdain today, 
I broke the egagement and sent him away! 
Rejecting the man doesn't set me free. 
I await Father's wrath t.o unleash on me. 
I envy you Sky/ark of your wings. 
Fly me away, but no where to go. 
Sky is the lim it, yet de/icate wings 
cant't tak eus beyond these wa/1s. "* 

Hon är en tragisk karaktär från början. Vi vet redan här att hon går under. 

I den här bearbetningen är hon mer direkt mot Jean. 
Han förför inte. Leken fattas. Hon förför. Hela skulden för det kommande är på henne. 

Julie 
"You'reafun lovingstrongfarm boy, 
Why not show me some life and joy** 

Han vill dra sig undan: 
" I wi/1 just go brusching Master's boots.*** 

Hos Strindberg avkräver Julie av Jean ett löfte att han beter sig, innan hon följer honom i 
rummet. Jean svär att han ska. Här går det bra utan att hon avkräver ett löfte. 
Nu ser vi en tragisk historia om en kvinna som slår sig desperat slår sig lös innan hon tar 
livet av sig sjäv. 

Själva stilen i den uppsättningen är inte uppdaterad till modern tid utan med William

Huizhu Suns ord "neddaterad". Den väljer att ha "Ming" kostym som är ännu äldre än 
Strindbergs tid. Då är det självklart att det handlar om tvångsgifte och att Julie helt 
enkelt inte har en social möjlighet att lämna hemmet och att klara sig på egen hand. 
Dramats ursprungliga gränsdragningar ritats om. Här ger klassen henne inte det uns av 
möjligheten som finns i ursprungsverket. 

Estetik. 

Pekingoperastilen i sig är "förfinad". Framförandet och estetiken är enhetlig, ytterst 
smakfullt och framförallt sammanhållet. 
Kinesisk opera använder sig mycket av det illustrerande. lllustrerandets används ofta 
som utsmyckning, bravurnummer, underhållande detalj att briljera med för publiken. 
I "Fröken Julie" i Shanghai var ett exempel när Kristin "lagar mat på spisen och använder 
sig av en stol". Det är faktisk en del av tolkningen eftersom den visar henne i 
arbete. Ändå är den en nödvändig konvention i Pekingopera som medvetet används för 
att skådepelaren ska kunna visa upp sin skicklighet och motiveras också som så. 
Illustration och utsmyckning är basen för den Kinesiska operans verktygslåda. 

Aspirations Sky High, Reinventing Western Classics as Chinese Operas. Shanghai Theatre Academy 
2012 * Sid 233**238 ***239 
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Scen 2. 

Video: visning scen/mix ur Julie Beijing 
Mina reflektioner kring föreställningen i Beijing 
Samtal i Beijing: R. Wang regissör 

6 ." Vi går in i våra invanda burar hellre än att vi väljer frihet." 

Henan (regional- med mycket humor och folklighet) versionen av Julie. 
Regi: Wang Shao jun, Head of the Acting Department at the National Academy of 
Chinese Traditional Arts (NACTA) 

Regibearbetningen bygger på William Suns libretto men bearbetades både textmässigt 
och musikaliskt. Det är en ny komposition till en ny tolkning. 
Danser och dansarna: 
Flera danser lades till. Dansarna bär masker; stora, grova dockhuvuden i gammal 
kinesisk stil som folket. Alla kan bära dessa stora dockhuvuden på en folkfest och för en 
kinesisk åskådare representerar direkt "folkfest" och vanliga bybor .. 
Dansarnas funktion i dramaturgin: 
Byborna representerade det yttre trycket fröken Julie utsattes för. 
Folkets avpersonifierade dockteater kommer på kärleksparet i en intim situation och på 
föreställningens slut motar henne mot den tomma fågelburens förstorade skugga. 
Julie väljer att gå in i fängelset, i buren. Hon kan inte ta livet av sig, men väljer självmant 
att gå tillbaka till sin invanda bur. 

I folkfesten bär dansarna små lejonmasker av guld i "lejondansen". I Shanghai varianten 
är Jean en utvald fördansare. Det är därför han får Julies uppmärksamhet i den 
föreställningen. Han utmärker sig. Här är det otydligt Här är det inte lätt att förstå 
varför Julie väljer honom att dansa med. 

Scenografi: Föreställningen försågs med en abstrakt scenografi. Redan en modernitet på 
den annars outsmyckade Pekingoperascenen. Den är en bild på en upplöst 
kvinnolänning. 
Kläder: Kristin börjar och slutar klädd i kyligt blå/grön kJänning. På festen har hon 
också en varm färg. Rosa. 
Julie bär vitt i början och byter om till röd klänning. Färgen på bröllopskJäder i gamla 
Kina och i Pekingoperan. Hon byter tillbaka till ljust igen efter samlaget. 
Jean är i orange som han byter mot grevens röda kläder och framförallt grevens stövlar! 
Stövlarna är i sig för honom en lustfylld äventyr att ta på och de bär Jean till drömmarna 
om makt och status. 

Allt man "inte får göra" i Peking opera så som jag har lärt mig, gjordes i professor Wang 
Shaojuns Henan version av Julie. Det slog mig väldigt starkt eftersom under en månad 
har jag sett många uppsättningar och tränat personligen operaartister. 
Jag kände själv i hela kroppen ojj!-men vad gör dem!? 
Personerna rör vid varandra, Julie ligger och rullar på golvet och han står över henne i 
"lejondansen", där hon retar lejonet och bryter mot regeln att inte delta i folkets 
festligheter som överklass och kvinna. I lejondansen utmanar hon lejonet retfullt, så 
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retar hon också Jean men som professor William Sun sa, att reta ett lejon är farligt, han 
kan äta upp henne. Men Jean här är inte farlig, snarare charmig och inbilsk. 
Pompös när han har makt och feg när han blir påmind om sin plats av grevens ankomst. 
När stövlarna ska av krälar han på golvet som en hund. Julie ser vilken man hon har 
tillåtit sig att förföra. Hon ser en feg stackare, som var uppblåstt elak och hunsade henne 
i lånade kläder bara för minuter sedan. 

Tolkning: 
Här var det en tydlig tolkning. Nu förstod vi att Julie inte lever i något vakum. Folket 
figurerar som en tvingande massa. Hon är sedd och iaktagen. 
Julie tar inte livet av sig utan lever kvar i sin bur. Hon vågar /kan inte fly och väljer en 
inre exil. 
Uppsättningen tydliggör vem Jean är och den skapar en spänning genom att vi hela tiden 
medvetna om att han inte är mannen för henne och vi önskar att hon såg det. I slutbilden 
hamnar burens förstorade skugga på henne. 

Framförandet och estetiken är lantlig och grov. Jag tänkte flera gånger! 
Ojj, så här får man inte göra i Peking opera! Det får man inte heller. Men den här är inte 
Peking opera. Det är Hunan opera. Grövre och lantligare. Formen är eklektisk. 
Föreställningen blandar svenska toner med traditionella kinesiska figurer. 

Inte helt konsekvent estetik men sceneriläggningen gör att du är hela tiden på helspänn. 

Jag förstår verkligen varför regissör Wang Shaojun uppmanades att ändra slutet och ta 
livet av henne. 
Han gjorde ändringarna. Sedan ändrade ha tillbaka. 

Samtal med min tolk Maja Wang om Juliekaraktären i Wangs föreställning: 
I Wangs version verkar fröken Julie erfaren, och vi frågar oss - varför? Hur kan det 
komma sig? Om hon lugnt och metodiskt förför honom så har hon ju fått som hon ville, 
varför bryter hon då ihop efteråt? - frågar sig Maja. 
Nu har jag ett svar på det och gillar ännu mer Wangs föreställning. 
Wang gestaltar Julie som en kvinna med egen sexualitet. Hon ångrar inte själva sexet, 
hon reagerar på de sociala konsekvenserna av sexet. Folket mutar henne in i buren. 
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Samtal med regissören. 
"Vi är alla Fröken Julie" 
När jag sa att faran är med pjäsen att om man inte ser upp så berättar man att hon är en 
"dålig kvinna" och det är rätt åt henne med att dö på slutet svarade regissören, att han 
har fått bakläxa för sin uppsättning. Man ville att han ska gå och göra om slutet och döda 
henne av just den anledningen. 
Ja, den kritiken har även Shanghaiversionen fått men det verkade inte vara så våldsamt 
så att regissören tvingats att göra en ny version. Det fick Wang Shaojun 
göra. Men nu när jag har sett versionen att den bryter mot många etiska och estetiska 
regler. 

Wang Shao jun: 
There are seven dance pieces in the performance, one is "Jean putting on the boots" and 
one is "Jean taking off the boots". 
He puts them on one by one, little by little he gets the feeling of being a high status, when 
he is dressed and ready to leave he looks more France than Julie, she comes with 
nothing than the bird cage. 
Kristin calls that the master is coming because she wants to scare Julie and Jean. Jean 
tries to take his boots off, hut they get stuck, he crawls around like a dog in front of Miss 
Julie, and when he finally gets them off he holds them in his hands, reaching out his 
hands, as if he was the lowest of the servants. Julie looks at him, and sees the man who 
she was attracted too transform into a dog, no longer manlike as he was just a min ute 
ago. 
In the end, in front of the finger pointing people, the gossiping people, who are wearing 
traditional dolls heads, big heads, Julie walks back into the bird cage that represents the 
social structure and social rules that she fought so hard to break free from. We are all 
Miss Julie, we long for freedom, hut in the end we crawl back into our cage. 

M ... så han blir väldigt ful framför fröken Julie, för han får inte av sig stövlarna, som en 
hund, och så tar han upp stövlarna som den lägsta, lägsta tjänare, och håller upp dem. Så 
han blir raka motsatsen till vad han var framför Julie när han var den stora charmören 
och karlakarlen och 

H: "Kungen". Och uppklädd, bättre än Julie? 

M: Ja, och bättre än innan i pjäsen också när han charmar och förför henne ... som 
kontrast till innan i pjäsen. 

W: och Fröken Julie tittar uttryckslöst på honom och ser fulheten, 'är det här mannen jag 
har förälskat mig i ... 'Jag använder masker i form av stora traditionella dockhuvuden för 
att representera de som skvallrar. Julie blir pressad från tre olika håll; fadern, den 
besvikna kärleken till Jean och den allmänna. All detta krav pressar Julie på vägen ... 

H: tillbaka in i buren ... 
Kommer du ihåg vad jag undervisade i workshoppen? 

M: Hilda jobbar också med krafter från tre håll 
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W: Man kan låta henne dö på slutet, men som regissör valde jag att låta henne, under allt 
spott och spe, allt skvaller ... Jag projicerade en jättestor fågelbur, som representerar den 
livets fågelbur som hon ville fly ifrån. Slutet är symbolistiskt, jag ville inte bara ge 
publiken en lösning. Jag vill att publiken ska tänka, därför är det ett symboliskt slut. 

H: Och det är också jätteovanligt som jag förstår ... 

W: Ja.( ... ) 
Det jag vill uttrycka på slutet är att i livet sd är vi alla Fröken Julie. VI vill alla fly ut från 
våra livs fågelburar, men ingen av oss lyckas, vi måste alla till slut lydigt krypa tillbaka in 
i den fågelbur livet utsett åt oss. 

H: Mitt stora ämne som konstnär är 'förändringens hinder'. Mitt mest älskade subjekt är 
folk som målar sig in i ett hörn. Vilka mekanismer är det som tillåter att skapa inre eller 
yttre ändring, det är jätteintressant. Och varför är det omöjligt i vissa fall. Jag väntade 
mig en trevlig upplevelse, men inte att hitta en konstnär här. 

W: haha, so let's cheer for our successful workshop, we did a lot ofwork. ( ... ) 
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Scen 3 Avslutande kommentarer: 

7. Planer och verklighet. Tre tolkningar.
När jag planerade workshopen så tänkte jag nöja mig med att ta endast en scen ut
Fröken Julie av Strindberg och jämföra med min lösning av den sedan med de andra
u p psä ttn inga rnas.
Kärnan och kulmen av min bearbetning av originaltexten är Julies "hat monolog".
Den monologen är ett svar på båda Jeans handling och replik; Jean hugger huvudet av
hennes fågel samtidigt säger han repliken:

"Jean 
Ni skulle ha lärt er att slakta kycklingar istället för att skjuta med revolver- (Hugger 
ti/1)-så skulle ni inte dånat/ör en blodsdroppe."* 

Hans handling är inbäddad i repliken! 
Julie börjar med att uppmana honom att döda henne också och förbannar ögonblicket 
hon fått syn på honom, sedan ögonblicket hon föddes. Hans svar är att fråga; 
- vad hjälper det att banna och ger henne en order, att gå.
Och hu kommer monologen! Den är en av det mest kraftfulla du kan läsa i
världsdramatiken: den monologen är både förbannelse och uttryck för den starkaste
förakt:

Julie 

(---) "Tror ni inte att jag kan se blod! 
Tror ni att jag är så svag --- åh - jag skulle vilja se ditt blod, din hjärna på en träkubbe -jag
skulle vilja se hela ditt kön simma i en sjö som den där---jag tror jag skulle kunna dricka 
ur din huvudskål,jag skulle vilja bada mina fötter i din bröstkorg och jag skulle kunna äta 
ditt hjärta helstekt! -Du tror att jag är svag; du tror att Jag älskar dig, därför att min 
livsfrukt åtrådde ditt frö; du tror att jag vill bära din avföda under mitt hjärta och nära 
den med mitt blod -föda ditt barn och ta ditt namn -hör du, vad heter du? -jag har aldrig 
hört ditt tillnamn - du har väl inget kan jag tro. Jag skulle bli fru "Grindstugan" - eller 
madam Sopbacken - du hund som bär mitt halsband, du dräng som bär mitt bomärke i 
dina knappar - jag dela med min köksa, rivalisera med min piga - åh! åh! åh!"* 

Jag var väldigt nyfiken på hur bearbetningen och de kinesiska regissörerna hanterar den 
exceptionella texten. 
Det enda drama jag kan hitta liknade förbannelser i är Rickard den tredje av

Shakespeare. Där finns texter skrivna för kvinnor med förödande mörk kraft. 
De blodtörstiga änkornas förbannelser. Vanligtvis är de strukna av manliga regissörerna 
som låter Rickard inta scenen istället för dessa rasande furier. 

Ja, den jämförelse jag planerade uteblir av skälet att monologen var struken i sin helhet i 
deras bearbetning. ** Ersatt av motsatsen. 
Det är inte hon som förolämpar honom utan det är han som förolämpar henne efter att 
ha tagit livet av hennes fågel! Hon identifierar sig med fågeln och han hånar henne: 

"He grabs the bird and wrings off hear head, before throws it on the ground. 
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Julie 
sings. The cruel man is evil incarnate. 
My Sky/ark is decapitade! 
His claws had wrung my neck. 
I must have /ost my mind and sight. 

Jean 
sings. My eyes were sightless belly button. 
They couldn't tel1 pearls from mutton. 
Soft living weakens your mind. 
Gå cry a river to your dead bird. 

Det är det sista han säger till henne innan han springer han bort med de putsade 
stövlarna för att möta den anländande greven efter att vi hör Kristin ropa att "Master is 
comming!" 
Jean och Julie har efter dessa repliker ingen interaktion. Alltså det är inte Jean som ger 
iden till Julie om självmordet utan hon konsekvent följer sin egen identifikation med 
lägeln. Hon bestämmer sig för att ta livet av sig: 

'Julie 
Night is over but there is no light, 
l'm following Sky/ark in her fight. .. ,, 

Dessa är de sista replikerna i bearbetningen. 
Därefter beskriver scenanvisningarna hur hon tar livet av sig och Kristin och Jean 
kommer in och ser på henne. Så gjorde man i Shanghai versionerna. 
Däremot dristade regissör Wang i Beijing med att komma med annan tolkning. Han låter 
bli att ta livet av henne. Hon går in i den jättelika skuggan av buren ... pressad av folket. 

"Kristin ca/Is that the master is coming because she wants to scare Julie and Jean. Jean tries 
to take his boots off, but they get stuck, he crawls around like a dog in front of Miss Julie, 
and when he fina/ly gets them off he ho Ids them in his hands, reaching out his hands, as if 
he was the lowest of the servants. Julie looks at him, and sees the man who she was 
attracted too transform into a dog, no longer manlike as he was just a min ute ago. 
In the end, in front of the finger pointing people, the gossiping people, who are wearing 
traditional dolls heads, big heads,Julie walks back into the bird cage that represents the 
social structure and social rules that she fought so hard to break free from. We are all Miss 
Julie, we long for freedom, but in the end we crawl back into ou r cage. "***

I min version skjuter Julie honom, med den omtalade revolvern i Jeans replik då han 
dödar fågeln, direkt efter "hatmonologen". De traditionellt klädda flickorna som i 
dansen tidigare visade sig vara också utsatta för övergrepp, reser sig upp från sina stolar 
där de betraktade spelet hittills. De glider sakta in på spelplatsen, lägger sig varsamt en 
efter en bredvid honom. En lång rad av döda flickor ligger nu på golvet. Där står Julie 
med revolvern i handen och ser på oss. 

Skillnaderna i tolkningarna är milsvida ... 
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* WIHLKE & SON A/S Nationaltrykkeriet & Forlagsbokbinderiet Oslo 1973
AUGUST STRINDBERG FADREN-FRÖKEN JULIE
** Aspirations Sky High, Reinventing Western Classics as Chinese Operas. Shanghai 
Theatre Academy 2012 sid 245 och sid 246

*** citat från samtal med regissör Wang. 
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8. Den kinesiska teaterns utmaning idag

Den urbana moderniteten skapat förutsättningar både för Strindbergs verk och Peking 
operan. För den Kinesiska teatern som utrycker sig med sång och dans i en harmonisk 
integrerad form är frågan idag hur den ska utvecklas både etiskt och estetiskt. 

Formen börjar förlora både den undervisande funktionen och ungdomen vänder sig från 
teatern mot filmen, tv-drama som har anammat ett/flera västerländska form mönster. 
Detta har även etiska konsekvenser. Dessa strukturer har karaktärstyper som är 
väsensskilt olika från det kinesiska och därför är bärare av andra, annorlunda 
tankesätt. 

Kanske att införa vissa av dessa tankesätt och strukturer medvetet i kinesisk teater, att 
få dem sammanväxa är en föryngringsrnöjlighet. En etisk/estetisk fusion som får den 
kinesiska teatern att blomstra och inte bara överleva som ett storslaget konstminne av 
det förflutna. 
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9. Så som jag jobbar som regissör velat jag jobba även med detta material:
Rada upp tankar, påståenden, händelser, relationer och låta publiken få insikter,
lärdomar och förståelse utan att bli helt skrivna på näsan. Vissa saker var jag tvungen
att förklara medan andra har jag låtit vara okommenterat för att det är tydligt nog.
Det här är en PROCESSBESKRIVNING som samtidigt refekterar över sig självt

Mitt arbete mötte gång på gång dessa frågor: 

1. Illustration/ kontra gestaltning
2. Tillåtet/otillåtet i form och innehåll
3. Form som framhäver /döljer innehåll eller utsmycking/tolkning
4. Den etiska diskursen i dramat och i framställningen.
S. Skådespelarens roll: ansvarig medskapare i en helhet eller utförare en karaktär?
6. Regissörens roll. Eget konstnärskap och/eller samskapande.
7. Att arbeta kollektivt
8. Skådespelarens förhållande till publik. Vad är premissen?

De svårigheter jag stötte på under arbetet, de överraskningarna det gav födde många 
frågor och gav svar på några av dessa genast. Hoppas att du har fått vara med i den 
resan. 
Förberedelsearbetet och arbetets svårigheter i workshopen gav mig inblick i den 
kinesiskan skådespelarträningen, skolningen och spel traditionen. Fått insikt i de 
svårigheter som finns i kommunikationen mellan våra traditioner där vi lägger fokus vid 
drama och konflikt och dess gestaltning och där den kinesiska teatertraditionen lägger 
vikt vikt vid utsmyckning och illustration. 

Att arbeta med enbart kinesiskt operaskolade skådespelare med en Strindbergtext har 
varit överraskande givande. 
Skillnader och likheter i skådespelararbetet, i kommunikation med publiken, i 
tolkningsarbetet ochgestaltningssätt hjälpt oss att få syn på respektive metoder, 
kulturer. 
Nya konstnärliga vägar blev synliga eller möjJiggjorda av vår praktik. Kommentarer 
efter workshoppen bekräftade mina egna upptäckter och gav mig inspiration till 
ytterligare upptäcksfärd. 
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( Lista 1: Medarbetare I Kina! arbetet 2016: 

"Should philosophy guide experiments, or should experiments guide philosophy?" 
var en avgörande fråga under kulturrevolutionen i Kina.**• 
Jag är anhängare av tanken att sanningen uppenbaras via experiment, observationer, den Kinesiska 
kulturrevolutionen hävdade motsatsen. 

Shanghai: Förslaget att vi skulle jobba med Strindberg och fröken Julie kom från Kina. 
Eftersom de är ledande i forskningen om mötet mellan västerländsk dramatik och kinesisk opera. 
Shanghai Theatre Academy (STA) har överfört Fröken Julie till kinesisk opera i två olika versioner. 
Bearbetningen är gjord av William Hulzhu Sun*, *och Faye Chunfang Fel** 
De skrivit om vad de har gjort och hur har de tänkt i Aspirations Sky High, Reinventing Western C/assics as 
Chinese Operas. 
Deras erfarenheter och iscensättning valde min handledare professor LU Ang*** från STA och jag som ett 
objekt för jämförelse med mitt pilotprojekt; min Iscensättning av Fröken Julie i workshop form, med 
enbart kinesisk operaskolade skådespelare i Beijing. 
Det andra jämförelse objektet blev Professor Wangs iscensättning av fröken Julie i Beijing. 

*William Huizhu Sun är PhD, Professor at !arge (Shanghai Theatre Academy), Vice president, Network for
Higher Education in the Performing Arts (UNESCO UNITWIN & ITl-lnternational Theatre lnstitute)
Consortium editor, TDR: The Drama Review (New York University)
Redaktör och medarbetare i : Aspirations Sky High, Reinventin9 Western C/assics as Chinese Operas.
Shanghai Theatre Academy 2012
**Faye Chungfang Fei är PhD, Professor. Är mest känd för sin kinesiska teater historia; Chinese Theories of
Theater and Performance from Confucius to the Present The U niversjty of M ichiean Press 2003 ( den
används som handbok vid flera amerikanska universitet). Hon var redaktör och medarbetade i Aspirations
Sky Hi9h, Reinventing Western C/assics as Chinese Operas Shanghai Theatre Academy 20
Min handledare i arbetet, professor***Lu Ang är Deen of directing department Shanghai Theatre
Academy. Professor 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 .Lu Ang har skrivit bland annat:
Comparison And Fusion of Estern And Western Theatre -Observation of Construction of Nathional
theatre from The Standpoint ofHypothetical Creation on Stage; "Expatiation of Director". Shanghai
Theatre Academy 2000 och 2005

Maja-Stina J Wang, var tolk och rådgivare i kulturella relationer, har tolkat under hela vistelsen i Kina. 
Hon är PhD i teater vid Shanghai Theatre Academy 

Zhao Qun skådespelerska och röstlärare/sånglärare vid Shanghal Theatre Academy. Zhao Qun var 
regissör av den första Fröken Julle i Peking Opera-versionen och enbart skådespelare i den andra 
uppsättningen. Medverkat i volymen; Aspirations Sky High, Reinventing Western Classics as Chinese Operas. 

Shanghai Theatre Academy 2012 

Jian Nan Peking Opera skådespelare och lärare. Han är utbildad i att spela "målat ansikte". Han 
undervisar i Hangzhou. 

LI Yan skådespelerska och inflytelserik pedagog vid Shanghai Theatre Academy 

Peking: ProfessorWang Shaojun Deen, ansvarig för skådespelarlinjen på The National Academy of 

Traditional Chinese Arts (NACTAJ in Beijing. Regissör för Hunan versionen av fröken Julie. Min 
samtalspartner i Beijing. 

Stockholm: professor Ingela Josefson. 

*** Cixin Liu sid 13 The three-body Problem 

Min Julie bearbetning baserar sig på texten som pubJicerades� WIHLKE & SON A/S Nationaltrykkeriet 
& Forlagsbokbinderiet Oslo 1973 August Stindberg·FRÖKEN JULIE FADREN) 
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