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KONSTNÄRLIGT 
UTVECKLINGSARBETE PA 
DRAMATISKA INSTITUTET 

Dramatiska Institutet är en konstnärlig högskola, som erbjuder utbild

ningar inom teater, film, radio och television. Totalt finns i dag 16 

program och ett flertal längre kurser, som täcker ämnen som regi, pro

duktion, manus till specialiserade program för dokumentärfilm, film

ljud, mask, scenografi, m.fl. 

Bredden på de olika utbildningar, som skolan ger, gör Dramatiska 

Institutet till en unik högskola, både nationellt och internationellt. Men 

uppgiften är inte begränsad till konstnärlig och professionell utbildning 

utan rymmer också uppdraget att producera ny kunskap. 

Kunskapsuppbyggnaden på Dramatiska Institutet sker i former som 

delvis awiker från den traditionella universitetsvärldens forskning och 

vetenskap. I högsta grad rör det sig om reflektion baserad på praktik. 

Dess former är friare och inriktade på att erbjuda lärare och profes

sionella konstnärer ett utrymme för reflektion och diskussion. 

Närvaron av en sådan reflekterande nivå är avgörande för skolans 

förmåga att erbjuda en utbildning som når professionell nivå och där

med möjligheter för ett personligt konstnärskap åt studenterna. 

Konstnärlig högskoleutbildning kan inte begränsa sig till att enbart tra

dera tekniska kunskaper till ständigt nya generationer studenter. Den 

måste också ställa dem inför den avgörande frågan om personliga val 

i teknikernas tillämpning. 

Det konstnärliga utvecklingsarbetet befinner sig följaktligen i sko

lans stormcentrum, det är där förmågan att fungera som en föränd

rande kraft formas. 

Per Lysander 

Rekar, Dl 
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INLEDNING 

1981, för nästan tjugo år sedan sammanställde jag ett häfte, Dra

maturgiska begrepp och problem, för Nordiska Teaterkommittens räk

ning, baserat på den östtyske professorn Rolf Rohmers föreläsningar. 

Hans "vetenskapliga" perspektiv, som vilar på en strikt materialistisk

ideologisk grund och bildar ett tätt sammanhängande system, hade 

då fortfarande ganska stor relevans i den ganska präktiga svenska 

teatern. De svenska skådespelarutbildningarna bygger också i sina 

grunder på samma tradition. 

Men den stora samhällsberättelsen som definierade mycket av 

sjuttiotalsteatern, hade redan börjat falla isär. I Finland, där den defi

nierande berättelsen hade varit ännu starkare, blev också sönderfal

let våldsammare. 

1981 avslutade jag Finska Teaterhögskolans fyraåriga dramaturg

utbildning, med Outi Nyytäjä som lärare. Under dessa år byggdes 

ämnet "dramaturgi" upp till en ganska självsvåldig kunskap - besjä

lad, metaforisk, vilt lånande från alla tänkbara och otänkbara andra 

kunskapsområden som matlagning, brottsjournalistik och filosofi. 

Det var också en expansiv tid för finsk dramatik då man experimen

terade hejdlöst med "punkdramaturgier", simultaniteter och uppbrutna 

berättelser av olika slag, samtidigt med en nästan paradoxalt stor pre

tention på djup, sanning och skönhet. 

1981 gick jag också, som alla andra, Ola Olssons stora kurs i film

dramaturgi, som på bred front introducerade ett tredje, fullständigt 

väsensskilt dramaturgiskt universum - det amerikanska. 

Under kurser och föreläsningar, dels på Dramatiska institutet, dels i 

andra varierande sammanhang, har jag alltsedan dess försökt utveck

la någon sorts linje, eller snarare begreppskropp, mitt emellan dessa 

tre ytterligheter. Det har producerat många intressanta insikter, fråge

ställningar & diskussioner. Men i den mån jag någonsin fått till någon 

helhet, har den existerat mycket kortvarigt, för att genast sprängas av 
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alla inkongruenser, av själva mångfalden perspektiv och niväer. 

Många fenomen har liksom inte alls fått plats utan existerat som frag

ment, som enskilda sanningar utan något egentligt sammanhang. 

När jag nu gör ett nytt försök att sortera bland dramaturgiska benäm

ningar och figurer, handlar det dels om att dela upp och särskilja, dels 

om att relatera "sanningarna" mera direkt till den praktiska scen

konsten idag. Teaterkonstens natur är pragmatisk och hänsynslöst 

utnyttjande. 

Sist och slutligen är det bara den praktiska användbarheten som ger 

något påstående ett värde. 
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VAD ÄR DRAMATURGI? 

I vår överförklarande värld kan själva ordet dramaturgi betyda allt möjligt. 

Jag skall göra ett försök att närma mig dramaturgiska frågeställ

ningar och begrepp ur några olika positioner, utan att göra det minsta 

anspråk på att vara heltäckande. 

Dramaturgi kan sägas betyda struktur eller berättelsedisposition i dra

matiska verk eller verk som överhuvudtaget har en tidsdimension, en 

utsträckning i tiden. 

Det gäller alltså: hur man disponerar sitt material, eller hur en be

rättelse är strukturerad. Hur man börjar, hur man "håller på" och hur 

man slutar, och vad det betyder, vad det får för effekt. I så att säga dag

ligt tal verkar dramaturgi betyda något som liknar "funktion", "logik" 

eller "begriplighet". När man säger • den här filmen fungerar inte rent 

dramaturgiskt", så menar man att den inte hänger ihop, man tappar trå

den, delar är obegripliga, stöder inte varandra eller inte trovärdiga. En 

ide som kanske var intressant blir underlig istället för fängslande, 

beklämmande istället för gripande. 

Ofta möter man en misstro mot "dramaturgi" hos författare. Man är 

rädd för att verket skall bli överarbetat, övertydligt, konstruerat, om 

det blir "för mycket dramaturgi". 

Kan någonting bli "för bra" berättat? Svar: Nej. 

Ingen dramaturgi i världen kan hindra, inte heller befria en författare 

från att skriva originellt, intuitivt raffinerat och gåtfullt fängslande. 

Men naturligtvis kan ett verk dö och börja stinka konstruktion om 

man börjar ösa in plot-pointer och skuggkaraktärer och noll till hundra

utvecklingar; överhuvudtaget ympa in allsköns regler som är främman

de för verkets kropp och själ. Författaren måste samtidigt i någon 

mening vara även dramaturgisk uppfinnare, dramaturgin måste byggas 

upp och genomströmmas av samma blod som verkets innehåll. 

Redan dessa exempel antyder två huvudsakliga och ganska olika per

spektiv på dramaturgi. Det ena handlar om råd och tips för den som 

är i färd med att göra ett original. Detta kallar jag författarperspekti-
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vet. Det andra handlar om metoder för att läsa, värdera, analysera och 

förstå ett arbetsmaterial, en pjäs, manuskript, eller partitur. Det sena

re använder man t.ex. i vidare utvecklingsarbete av materialet, i dis

kussioner med dramaturg, producent m. m. Detta kallar jag bedöm

ningsperspektivet. De medarbetare som skall förverkliga det färdiga 

resultatet, föreställningen eller filmen läser däremot på ett ganska 

annorlunda sätt. Det gäller regissör, scenograf, skådespelare, ljusde

signer mm. Detta kallar jag gestaltningsperspektivet. 

Ytterligare en position eller ett perspektiv handlar om dramaturgin 

som skapande istället för beskrivande - där dramaturgen så att säga 

uppfinner sina benämningar under arbetets gång. Egentligen kanske 

det är jämförbart med vad författaren gör under skrivandet. För en dra

maturg kan det handla om både nyläsningar av klassiker eller struk

turerandet av verk som mer eller mindre skapas på golvet - danstea

ter eller andra typer av blandföreställningar. 

Detta sista kallar jag det dramaturgiska auteurperspektivet. 

Min egen utgångspunkt är teaterarbetet och teaterpjäsen, men jag för

söker hålla diskussionen så öppen som möjligt och inte heller uteslu

ta dans, mim eller andra genrer som sällan har ett tydligt berättande. 

Där kan ofta utgångspunkten vara rent sceniskt material, rörelser, 

improvisationer, som sedan byggs ihop till en helhet. 

Den form som man väljer att ge sin grundide bildar också själva 

förutsättningen för strukturen. Den kan vara stor eller liten, stram eller 

myllrande, händelserik eller stillsam. 

Grundregeln i dramaturgin är att behandla ett material efter dess 

egna förutsättningar. Att hitta sätt att försöka förmedla den känsla, 

grundberättelse eller ideinnehåll som är utgångspunkten. 
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Dramaturgiska ideal 
genom tiderna 
Eftersom teatern arbetar med en stor grundrepertoar av klassiska tex

ter från skiftande tider, ställs man med nödvändighet inför insikten att 

själva synen på dramaturgi, på hur en berättelse disponeras, har för

ändrats kraftigt under tidernas gång. Olika "dramaturgier" utvecklas 

genom teaterns samhälleliga och kulturella roll under olika epoker och 

i olika delar av världen. 

Då handlar en stor del av det dramaturgiska arbetet både om att för

stå den situation som pjäsen är skriven i och att översätta dess ide

innehåll till dagens förhållanden och dagens publik. 

En påföijande insikt är att även de originalverk som vi skapar idag 

är bundna till vår "tid", att även nya berättelser och deras struktur 

samspelar med de föreställningar, tankar och händelser som vi nu 

lever med. 

På teatern handlar det praktiska arbetet mycket om läsning, tolkning, 

förståelse, motivationer. Det dramaturgiska arbetet är då ett analys

och bearbetningsarbete, där det har utbildats många olika metoder 

och begrepp. Det mesta utgår från skådespelaren, från vad som är vik

tigt ur skådespelarens horisont, utifrån det arbetssätt som skådespe

laren har lärt sig. Där möts det inre liv som författaren på ett intuitivt 

sätt har gett sina karaktärer av skådespelarens uppfattning av hän

delseutveckling, vad som händer med människorna och varför. Det 

ofta mycket petiga arbete som sker under repetitioner, av att prova 

olika möjligheter, att försöka hitta det "bästa" sättet att förmedla vad 

som händer, är ett sorts dramaturgiarbetets mikronivå som har ut

vecklat sina egna hjälpmedel och sin egen vokabulär. 

Däremot kan man ställa en "makronivå", som handlar om pjäshel

heten, föreställningshelheten och vad den förmedlar. Där det gäller att 

"bevaka berättelsen". 
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Den mytiska nivån 
Alla nya berättelser i vår värld studsar mot ett stort antal äldre be

kanta berättelser, en sorts gemensam referensbakgrund. Man hittar 

sällan på något absolut nytt, utan ens berättelse har naturligtvis alla 

möjliga lån, medvetna eller omedvetna. 

Man hör ibland påståendet att alla bra berättelser, åtminstone alla 

framgångsrika berättelser, har en "mytisk grundstruktur". Vad betyder 

det? 

Några av vår kulturs gamla berättelser har helt enkelt haft en sådan 

kraft i framställningen att de har överlevt i tusentals år. Delvis kanske 

slagkraften handlar om att berättelsen har fötts i ett avgörande för

ändringsskede i samhällsutvecklingen, och lyckats fånga konfliktens 

natur på ett sätt som fortfarande har giltighet. Det gäller många av de 

grekiska dramerna, framförallt den stora motivkretsen runt konflikten 

mellan kung Agamemnon och drottning Klytaimnestra, som praktiskt 

handlade om hans rätt att offra sin dotter lfigenia för att få vind i seg

len inför sin krigsfärd till Troja. Den cykel av hämnande mord som 

detta sätter igång rör sig hela tiden runt den stora frågan - faderns 

respektive moderns makt. 

Andra myter som vi är bekanta med på ett metaforiskt plan är t ex 

lkaros, som bygger vingar för att flyga till solen, men då han närmar 

sig smälter vaxet i vingarna och han störtar. Eller berättelsen om hur 

Judas förråder Jesus inför det slutliga fängslandet. Orfeus och Eury

dike - där Orfeus för upp Eurydike ur underjorden med det uttryckliga 

förbudet att se sig om. Han gör det i alla fall och förlorar henne. Alla 

dessa och många till uttrycker igenkännbara högrisksituationer ur den 

mänskliga erfarenheten och har därför stannat kvar i medvetandet 

som exempel. Men det är ju egentligen inte själva lkaros och hans 

konkreta omständigheter som intresserar oss, eller som har liksom 

fastnat. Berättelserna innehåller däremot något som man skulle 

kunna kalla "mytiska figurer" - hybris, svek, löftesbrott, förhävelse -

och de är i högsta grad användbara om och om igen. 

Också många ordspråk levererar en sorts "mytiska figurer": Ur 

askan i elden, Högmod går före fall, Den som gapar efter mycket mis

ter ofta hela stycket, Bättre fly än illa fäkta. Ibland är de slutsatser av 
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en berättelse, som i sina detaljer har tappat sin aktualitet, men slut
satsen lever kvar. 

Orfeus, och många andra myter innehåller dessutom en mytisk figur 
som man skulle kunna kalla "nedstigningen i underjorden", som i sin 
tur ofta återfinns i nya berättelser. Ett "down and out", en eklut, svå
ra prövningar, död och återuppståndelse. Och då är vi framme vid den 
riktigt stora urmyten - årstidsmyten, det enkla miraklet att solen går 
ner och upp igen, att naturen dör och återföds. 

Utöver många starka och outplånliga berättelser och många berättel
ser med användbara "mytiska figurer", finns en stor mängd berättel
ser som man kanske inte kan abstrahera så mycket ur men som är 
"bra" i sig. Det görs t.ex. oavbrutet remakes på många Shakespeare
berättelser, som han i sin tur ofta snott ur äldre legendsamlingar -
Romeo och Julia, Hamlet, Så tuktas en argbigga osv. Där finns kom
plexa, intressanta och dynamiska konflikter. Men jag är inte säker på 
att "myt" är det rätta namnet. 

Å andra sidan finns det en stor mängd regelrätta "myter", fortfarande 
i betydelsen berättelser, som faktiskt är för oss helt obegripliga, som 
har tappat alla referenspunkter till vår verklighet och därmed sin bety
delse som klangbotten. 

Så vad menar man med den "nödvändiga mytiska grundstruktu
ren"? 

Eftersom exemplen oftast kommer ur populärkulturprodukter - fil
mer med mycket stor genomslagskraft som Rocky, Pretty Woman 
o dyl, verkar det som om man presenterar insikten att det osvikligt
finns en enkel och bekant saga i botten i den brett fungerande berät
telsen: Askungen, David och Goliat, Dummerjöns, mm. Att kalla det
för "mytisk grundstruktur" tycker jag är överord. Egentligen kanske det
bara handlar om en enda saga, eller "mytisk figur", som heter "Fram
gång mot alla odds" eller "Godheten kämpar ur hopplöst underläge
mot ondskan och vinner". 

Mytisk klangbotten 

Inom teatern finns det däremot ett fenomen som man skulle kunna 
kalla "mytisk klangbotten". 
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Människor på en scen har liksom i sig en mycket stor påtaglighet, 

de avtecknar sig i ett laddat rum. De är utlyfta ur den vanliga verklig

heten, men är fortfarande människor ut i fingertopparna. I åskådarens 

upplevelse finns då ett element av något som handlar om: männi

skans själva mänsklighet, människans belägenhet, människans öde. 

På den nivån kan man i vilken pjäs som helst, naturligtvis mer eller 

mindre, känna närvaron av en fond av ännu större, eviga öden. Den 

bakomliggande "mytiska nivån" skapar en kärna av tyngd, komplexi

tet, irrationalitet, obönhörlighet som den aktuella berättelsen ekar 

emot, och som man också medvetet kan använda sig av. 

Vill man uppnå effekter på detta plan på film, så placerar man sina 

karaktärer på öde hedar, stränder eller soptippar. Mythjärtat börjar 

genast dunka. 

Samhället som melodramatiskt fält 

Vår egen verklighet, särskilt som medierna beskriver den, men kan

ske också på andra nivåer- är full av just "mytiska figurer". Vi lever i 

en ständig medial iscensättning av svek, förhävelse, hjältedåd, fram

gång mot alla odds, straff, nedstigningar, offer och gärningsmän. Det 

är ett gigantiskt fält av svallande känslor, upprättande av hierarkiska 

hackordningar, hämnd och belöning. Det är till sin rollbesättning i 

ständig förändring men till sina grundelement märkvärdigt beständigt. 

Andra fenomen som hela tiden återkommer "out there" är: "nu öpp

nar sig helt nya möjligheter", respektive "det var bättre förr". "Nu är 

måttet rågat", "det måste ske en förändring". Det demonstrerar den 

viktiga tidsdimensionen i allt drama - liksom vårt behov av att bear

beta förändringar. Omständigheter är i ständig förändring, men med 

mycket olika hastighet. Det genom tiderna igenkännbara fenomenet är 

att någon är före sin tid och någon annan efter sin tid, oavsett hur 

tiden ser ut. Någonting är alltid "för sent", någonting annat målar all

tid upp en framtida vision. 

Tragiska figurer som "Kvinna mördad, polisen reagerade för sent på 

varningar" återupprepas ständigt. Vi har en outslitlig beredskap att 

falla i tårar över allt som är "för sent". Liksom av melodramats evin

nerliga "why didn't you tell me? - You never asked." Som om vi aldrig 

upphör att sörja över att det vi vet nu, visste vi inte när vi var barn, 

och nu är det för sent. 
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Traditionella berättarstrukturer 

Den stora traditionella berättarstrukturen i vår kultur är berättelsen 

om Jesu födelse, lidande, död och återuppståndelse. 

Som berättelse, i sin årstidsbundenhet, bär den många spår av 

ännu tidigare berättelser som i sin tur härrör ur olika festligheter längs 

med året för att fira viktiga skeenden - ljusets återkomst, sådd, skörd, 

mm. 

I någon mening är den därför också cyklisk, samma berättelse ge

nomlevs om och om igen. 

Härur finns mycket att hämta, mycket att känna igen. Och man 

måste vara medveten om: detta är uttryckligen en berättarstruktur 

som är djupt metaforisk, som talar i bilder som hela tiden represen

terar stora och svårfångade djupdimensioner av mänsklig erfarenhet. 

Att framställa en grafisk kurva är meningslöst, liksom att tala om ske

lett - strukturen uppenbarar hela tiden onämnbarheter. Den är till sin 

grundkaraktär mirakulös, mystisk och ologisk. 

Den på sätt och vis konkurrerande traditionella berättarstrukturen är 

utvecklingsläran, evolutionismen. Det handlar om både människans 

och övriga naturens utveckling, liksom den historiska samhällsutveck

lingen. Den är naturligtvis djupt rotad i oss alla, även om den är myck

et "yngre" som ide. Dess tidigare stolta anspråk på universalitet och 

sanning är ändå idag mycket kantstött. Det är inte mera än "a fair bet" 

att det skulle finnas någon egentlig följdriktighet i "utvecklingarna", för 

att inte tala om någon given riktning mot någonting ständigt "högre" 

eller bättre. 

Den "aristoteliska" dramaturgin förs ofta fram som den egentliga tra

ditionella berättarstrukturen. I så motto som den är traditionell och all

mängiltig så närmar den sig också det triviala: En berättelse börjar, 

håller på och slutar. Visst, och? Redan om vi går ett steg vidare, får vi 

problem med både allmängiltighet och universalitet: En berättelse bör

jar med en presenterande exposition, fortsätter med en utveckling av 

en huvudkonflikt som via en kulmination som samtidigt innebär en 

igenkänning, övergår i en utlösning med åtföljande avtoning. 

Själva Aristoteles, som lanserat grunden för detta synsätt, har mycket 

specifika regler för hur allt detta skall gå till, vilket för honom är mycket 

17 



DRAMATURGI 

viktigare än "att det är så". 

För dramaturgin som kunskap, både praktiskt och teoretiskt, är det 

mera givande och intressantare att studera särskildheter än minsta 

gemensamma nämnare. 

Däremot kan man förstås säga att det för oss, av olika anledningar, 

känns "normalt" att en berättelse börjar med att vi presenteras för 

dess olika omständigheter, att det under berättelsens gång utvecklas 

höjdpunkter i intensitet och komplikation för att därefter någon sorts 

"fading" sker, ett utdöende. Liksom solen går upp, når en höjdpunkt 

och går ner. Eller en bakteriekultur uppstår, uppnår en full styrka och 

dör. 

Traditionella berättelsefigurer 

Jag skall istället påminna om några ofta förekommande berättelse

sorter, på en helt annan nivå. 

1. Livsresan. Man följer ett märkvärdigt liv från början till slut. En stör

re komplikation innebär att någon föds under t.ex. en spådom, t.ex.

Snövit, och så följer man hennes livs twists and tums i förhållande till

spådomen.

2. Någon ger sig av ut i världen, av nöd eller äventyrslusta, t.ex.

Dummerjöns, och på vägen möter han både det ena och det andra,

som till slut gör att han kan nå sitt mål.

3. Någon kommer på besök. En främling kommer till en bestämt defi

nierad situation och sätter fart på händelserna.

4. Någon kommer tillbaka hem. Efter lång bortavaro återvänder

någon och sätter därmed fart på händelserna.

5. Kärlek med förhinder. Två träffar varandra men det finns hinder,

hos dem själva eller i deras omvärld, hinder som kanske men inte

säkert kan övervinnas.

6. Någon får ett stort problem på halsen.
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7. Konflikt. Det finns en djup oenighet, maktkamp, eller annan fiend

skap mellan två parter.

8. Någon blir förledd eller slår av annan orsak in på fel väg, men lär

sig en läxa.

9. Någon får ett besked av avgörande karaktär, sjukdom, otrohet

eller dyl.

Nu behöver man ju inte sitta som en frimärkssamlare och sortera in 

världens berättelser i dessa filer, men att de är så att säga "trad.", 

det kan vi absolut slå fast. 

Dessutom har de ett gemensamt drag som är dramaturgiskt 

högintressant: De börjar med en avgörande händelse, en sorts vänd

punkt. Vändpunkter och konfrontationer längre fram i just dessa struk

turer kan se ut på alla möjliga sätt, en serie prövningar, en regelrätt 

konfrontation, men det börjar med en kraftig förändring. 

Stora samhällsberättelser - uppgång och fall. 
Vad vi idag bevittnar är mer än något annat just hur de stora förkla

rande samhällsberättelserna vittrar bort och går under. Vår kultur har 

upplevt hur årstidsberättelsen har övergått i andra berättelser - kyr

kans berättelse, statens, nationens, berättelser om maktrelationer. 

Nu upplever vi hur även den nationella berättelsen sprängs - "den 

politiska blockberättelsen" liksom vår egen "folkhems-berättelse". 

Kanske det är symptomatiskt att den enda riktigt trovärdiga berät

telsen just nu är ursprungsberättelsen om "Sig Bang" - explosionen 

som alltings ursprung, en explosion som har spritt ut alltet i oräkneli

ga delar. 

Begreppet "figur" 
För att undvika universaliteter av olika slag, har jag redan föreslagit 

några varianter av begreppet "figur", mytiska figurer istället för hela 

myter, berättelsefigurer osv. Figur är en igenkännbar mindre helhet, 

med en dynamisk kvalitet. Roland Barthes talar i boken Kärlekens 

samtal om "kärlekens figurer"- svartsjuka, saknad, missförstånd. I 

annan litteratur talar man om "Basic pattern of events" - uppgång och 
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fall, frigörelse från föräldrar, att missta sig på person, en resas olika 
moment. Även det skulle jag kalla "figurer". Eftersom dessa i sin tur 
kan arrangeras och kombineras på många olika sätt, ges olika bety
delser, vara mera eller mindre dominerande, ger de en möjlighet att 
undersöka strukturer på ett friare sätt. 
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Några dramaturgiska modeller 
Teaterns dramaturgiska moderiktningar har föga rört sig på sådana 

områden. 

Istället har man sedan Aristoteles dagar många gånger försökt upp

rätta regelsystem på en mycket mera abstrakt nivå. Själva de drama

turgiska uppfinningarna har förstås alltid gjorts av författare. 

Slutsatserna har formulerats av någon annan, ofta långt långt senare. 

Ibland inte alls. 

Jag kommer ibland att använda så att säga hävdvunna benämning

ar, ibland föreslå nya namn på "modeller" utifrån en speciell epoks 

dramatik. 

Aristoteles 

Kungen bland teoretiker är fortfarande Aristoteles. I sin skrift Om dikt

konsten, som egentligen är en serie föreläsningsanteckningar, har 

han formulerat slutsatser utifrån de då gångna två-, trehundra årens 

texter, av vilka många fortfarande spelas flitigt. 

Han definierar dramatiken, den gestaltande berättelsen som en hel, 

avslutad handling som efterbildar handlande karaktärer, där det till 

följd av karaktärernas handlingar sker en växling från lycka till olycka 

eller tvärtom, inom en serie händelser som följer på varandra på ett 

logiskt, sannolikt eller nödvändigt sätt. 

Början är det som inte nödvändigtvis följer av något annat, utan efter 

vilket naturligen något annat följer. Slutet är det som inte har några 

ytterligare följder utan endast orsaker. Mitten är det som har båda. 

Han definierar dramatikens specialitet i förhållande till epiken, t.ex 

Homeros Odysseen, som inte har denna karaktär av "hel, avslutad 

och nödvändig handling". 

Shakespeare - en kollisionsdramaturgi 

Den värld där William Shakespeares pjäser kommer till är däremot 

mera ofrånkomligt kaotisk. Plötsliga händelser, fientliga angrepp 

utifrån, spektakulära händelser, tillåts komma in i handlingen och för

ändra förutsättningarna. 

Ur Shakespeares pjäser kan man, om man vill, härleda flera nymo

digheter ifråga om struktur. 
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Utgångspunkten är ofta en kollision mellan världar som bär på radi

kalt olika värderingssystem. Hovet är en verklighet, som kontrasteras 

mot något helt annat: skogen, Cypern, havet, heden - en sagovärld 

där andra regler gäller. Moren Othello, med sin värderingsvärld av 

heder och förtroende, kolliderar med rivalitet, ränksmideri och falsk

het som frodas vid hovet. 

Dessa pjäser - En midsommarnattsdröm, Stormen, m fl har en ofta 

halsbrytande komposition: ganska rått huggna scener av extremt olika 

karaktär ställs intill varandra utan några förmildrande övergångar. 

I kungadramerna å andra sidan ställs vi inför en modern drivkraft -

begäret. En ständig strävan efter att ha något som någon annan har, 

som drivs till gränsen för att bli Den Andre eller i brist därpå utplåna 

honom. 

Komplexiteten i Shakespeares pjäser är en ständig källa till förundran 

och inspiration. De har en påtaglig social nivå, en blandning av hög

stämda skönsånger och mycket folkliga inslag. De innebär också intro

duktionen av en överjordisk, kosmisk nivå, utan direkt personifierade 

gudar. Himlar, väder, mörka nätter, stormar uttrycker närvaron av hin

sides krafter, av ett öde, för människan att mäta sig med. 

Moliere introducerar under slutet av 1600-talet däremot den borgerliga 

människan och sysselsätter sig ännu mera direkt med de fenomen 

som den nya världen har fört med sig: Rollspel, hyckleri, förställning. 

Det »Aristoteliska« dramat 

Modelltänkandet gjorde ett långt uppehåll fram till den period som vi 

kallar fransk-klassicismen då Boileau återknöt till Aristoteles och 

formulerade teser om det klassiska dramat med iden om tidens, rum

mets och handlingens enhet. 

Den ideala pjäsen skall utspelas inom 24 timmar, på en plats, i en 

sammanhållen handling. Det är också Boileau som lanserar den be

römda kurvan som man tillskriver Aristoteles, där dramat rör sig från 

en etablering, via en konfliktupptrappning till en vändpunkt, följd av en 

utlösning. 

I detta drama finns ett starkt centralperspektiv. Det beskriver också 

en sluten situation, där inga ytterligare moment, ingen förändring av 
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förutsättningarna tillkommer under pjäsens gång. Ideologiskt tilldelar 

man därigenom människan en stor makt att genomföra sina beslut. 

Huvudpersonerna innehar också helst kunglig ställning. 

Den borgerliga hjältedramaturgin 

Det följande stora historiska skedet uttrycks i det tyska s.k. borgerli

ga dramat med Lessing som dramaturgisk uttolkare. Nu introduceras 

den egentliga individen, som besitter egna valmöjligheter, som själv 

skall utforma sitt liv i förhållande till det omgivande samhället, till 

kollektivet. Nu ställs frågan om individens val på sin spets. Det är en 

individcentrerad hjältestruktur, där man följer en man och hans kamp, 

med stor tonvikt på de moraliska valsituationerna. Egentligen kanske 

västernfilmen är den främsta efterföljaren till denna struktur i modern 

tid, och i sin tur berättelser som Schindlers List. 

Efter det borgerliga dramats degenerering via 1800-tals-melodramen 

kommer de följande stora, sinsemellan mycket olika uppfinnarna lbsen, 

Strindberg och Tjechov, som alla uppträder runt förra sekelskiftet. 

Drömspelet 

Strindberg lanserar flera nyheter - det täta, subjektiva kammarspelet, 

de lika subjektiva, individcentrerade kungadramerna, och framförallt -

Drömspelet. En helt fri struktur, där både karaktärer och händelser 

"förtätas, för-intas, dubbleras, speglas, uppgår i varandra och vänds 

upp och ner" - som i en dröm. 

Drömspelet har en genomfört associativ dramaturgi, arbetar med 

starka bilder ur det nyupptäckta undermedvetna. Det är förstås också 

släkt med den ungefär samtida symbolismen - det medvetna spelet 

med överförda betydelser. 

Livslögnen - den analytiska dramaturgin 

lbsens stora tema är avslöjandet av den respektable borgaren. Han utför 

moderna varianter av det gamla temat om hur händelser i det förflutna 

gradvis rullas upp och raserar en människas omsorgsfullt uppbyggda 

fasad. Han återlanserar också det vattentätt byggda stycket, där ledtrå

dar i form av gömda brev, reverser och andra halvkvädna avslöjanden bil· 
dar en obönhörlig väv som pressar människan till en bristningsgräns. 
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Livslögnstemat har under hela nittonhundratalet varit mycket slits

tarkt. O'Neill, Tennessee Williams och Arthur Miller har lagt en mäktig 

grund för nyare dramatik med sina bitterpatetiska avslöjandepjäser. 

Lars Noren har hittat en egen mera frispråkig och krass variant på 

detta tema, där "drömmarna" inte ens behöver uttalas. 

Tjechov - en polyfon dramaturgi 

Tjechov å sin sida introducerar en mycket öppen struktur, där den star

ka samhälleliga förändringen verkar som en pådrivande fond, en kraft 

i bakgrunden. Det konkursmässiga godsets körsbärsträdgård huggs 

obönhörligt ner och marken styckas till villaparceller. Det finns ett 

starkt fokus på inte bara ett, utan många enskilda öden. I förhållande 

till förändringens kraft är människan liten och hennes privata kamp 

mot tidens ström är rörande i sin fruktlöshet. 

Den episka dramaturgin 

En stor dramaturgisk skola, som kallas den episka dramaturgin har 

Bertolt Brecht bildat. "Episk" betyder enligt Aristoteles definitioner 

motsatsen till "dramatisk". Homeros berättelser om Odysseus resor 

är epik, medan i "dramat" händelserna gestaltas av handlande männi

skor. Brechts "episka" dramaturgi betyder alltså ett öppnande av den 

tätt byggda pjäsen som genomför en huvudpersons konflikt. Hans pjä

ser lanserar ett starkt tema, t.ex. konflikten mellan mänsklighet och 

affärsintressen, som däremot i sin tur uttrycks genom en mängd olika 

konflikter mellan olika människor i ett sorts pågående flerfrontsspel. 

Karakteristiskt och viktigt för den episka dramaturgin är igen tidsan

vändningen. Mellan scenerna förflyter substantiella tidsrymder, ofta 

flera år, med den särskilda funktionen att visa att människan lever i 

ett samhälle där förhållandena kontinuerligt förändras, och det påver

kar hennes möjligheter att agera. 

Ett ytterligare viktigt drag, som man har gjort stort nummer av rent 

ideologiskt, är Brechts förhållande till publiken. Han opponerar sig 

mot det täta dramats förförelse och roll av ställföreträdande känslout

levelse - han vill öppna upp sina situationer så att publiken kan vär

dera karaktärernas handlingar och inte ryckas med av ett känslosvall. 
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Vilken är "dagens dramaturgi"? 

Hur kortfattad och bristfällig än denna genomgång är, så ger den oss 
faktiskt en rik provkarta att förhålla oss till. Alla dessa former lever i 
högsta grad fortfarande, det är en tradition att ösa ur, men det ger oss 
framförallt en insikt i att varje struktur samtidigt är ett sorts påståen
de. Den uttrycker i sig en livsåskådning och en uppfattning om sam
hällets och människans natur. 

Däremot kan man inte säga att varje tid skulle ha någon entydig dra
maturgi som uttrycker just den tiden. Olika former har hela tiden exi
sterat sida vid sida. Förutom den stora samhällsstrukturen spelar 
också själva den sociologiska teatersituationen stor roll - vem spe
lade teater, varför, på vilken sorts scener, för vilken publik. 

Även om vår egen tid är upplöst och fragmentarisk, har den "täta" 
logiska berättelsen fortfarande en stark dragningskraft, kanske som 
en dröm om ordning. Den täta berättelse som samtidigt lyckas vara 
överraskande beskrivs som en "bra" dramaturgi, medan en öppen 
berättelses dramaturgi är "intressant". 

Orsak och verkan 

Ändå är det kanske just synen på orsak och verkan som genomgår en 
stor förändring i dagens strukturer. Idag tror vi varken på ett öde eller 
på att händelser egentligen har några givna konsekvenser. I vår syn på 
händelser har tillfälligheter, den rena slumpen lika stor kraft. 

Den dramatiska tillfälligheten har faktiskt också en stor del i det klas
siska bygget. Man kan kalla det ett högre ingripande eller ett utslag 
av synkronicitet eller någon annan helt kaotisk faktor, det s.k. ödets 
ironi. "När man talar om trollen, står de i farstun", "Samma dag han 
skall gifta sig, får han veta att han har aids". "Precis när han har gett 
upp allt hopp ringer telefonen". 
Även detta kan vi idag tycka är konstruerat och slitet och försöker hitta 
mera raffinerade sätt att variera orsak och verkan. Många "moderna" 
verk bygger på en struktur av tillfälligheter - Altmans Short Cuts, 
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Tarantinos Pulp Fiction. Vi ser förtjust hur människors vägar korsas på 

just ett slumpmässigt och tillfälligt sätt. Men det är fortfarande inte 

vilka tillfälligheter som helst, utan tillfälligheter som får oanade kon

sekvenser, som bildar ett intressant nätverk av händelser. Det som 

intresserar oss är fortfarande konsekvenserna, men det totala mönst

ret liknar mera ett nät än en kedja. 

Tiden 

En stor konstituerande faktor i alla dramaturgier är tiden och tidsan

vändningen. Eftersom det sceniska verket har en tidsdimension, är 

det genom manipulationer i tiden som vi ger saker sina betydelser. I 

dramat finns alltid större "tider", eftersom det opererar med männi

skans minne, förhoppningar och avsikter. 

Den nya människan 

Något annat som verkar lansera nya strukturer hela tiden är "en ny 

människa". Ett nytt sätt att definiera människan, vad som konstitue

rar hennes mänsklighet, hennes makt respektive maktlöshet. 

Frågan leder osökt vidare till idag. 

Hur ser vi på "människan" idag? 

Teaterns arbetsmaterial är karaktären, och föreställningen om en defi

nierbar karaktär är fortfarande i teaterns värld stark. 

Medan man i andra sammanhang, inom sociologi och filosofi, länge 

har lanserat människan som mera en uppsättning attityder, en reper

toar av olika situationsberoende förhållningssätt än något egentligt 

stabilt jag. Teatern hänger segt fast vid iden om jaget på ett sätt som 

andra konstarter, t.ex bildkonst, absolut inte gör. 

Dels kanske teatern genom sin direkta publikkontakt uttrycker den 

uppfattning som gemene man fortfarande faktiskt har, att man har ett 

identifierbart "jag", som är möjligt att beskriva. Dels kanske det också 

är tvärtom - i en tid av jagupplösning vill vi absolut se och uppleva tyd

liga personer. 

Det finns däremot absolut dramatiker som inte gör det. Stig Larsson 

t.ex. beskrevs nyligen som att han "tömmer sina karaktärer på egen

skaper". 
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Också många filmer, t.ex Lars v Triers Idioterna eller Todd Solondz 
Happiness från 1998 beskriver definitivt upplösta människor. Resul
tatet blir intressant men djupt kontroversiellt. Utan egentliga karaktä
rer uppstår också en stor tomhet, en för oss smärtsam avsaknad av 
hållning, moral och tolkningsnycklar. 

Kanske dikotomin ont-gott på något sätt ändå har funnits där hela 
tiden. Och vi märker den först när den är frånvarande. 

Tragedi respektive komedi 

Tragedi respektive komedi är kategorier som härstammar från det anti
ka dramat. 

För Aristoteles är dramat till största delen synonymt med tragedin, 
och han levererar många regler om olika faktorer som kan maximera 
den tragiska effekten. Ofta gäller paradoxalt nog samma regler i 
komedin, fast med motsatta konsekvenser. 

De främsta skillnader som han tar upp är att komedin presenterar 
männi-skor som är "lägre" än vi, medan tragedins människor är "högre". 
Dessutom vänds i tragedin lycka till olycka, i komedin tvärtom. 

Både det komiska och tragiska arbetar med rädsla som huvudingre
diens. Det tragiska arbetar med följdriktighet, fullföljande, där det 
komiska gärna dribblar med det förväntade. Även fullföljande kan vara 
komiskt, om det är tillräckligt bokstavligt. 

Att till exempel undanhålla information kan vara både djupt tragiskt 
och djupt komiskt, beroende på konsekvenserna. 

Människans bristande kunskap om sitt eget bästa är i grunden tra
giskt, men kan vara komiskt. Att kunskapen uppstår när det är för 
sent är tragiskt. 

Den tragiska fabeln är ofta "analytisk", enligt ovan - det förflutna 
nystas upp, i och med att huvudkaraktären söker sanningen. (Oidipus) 

Den komiska fabeln är oftare "progressiv", nya allt tokigare infall till
kommer under vägens gång. 

Maximal tragisk effekt uppnår man då - Huvudkaraktären till följd av 
sina goda avsikter, genom sina egna handlingar ofrivilligt råkar i 
olycka. (Oidipus vill gå till botten med rykten om orsaken till den pest 
som drabbar landet.) 
- Den våldsamma handlingens offer är en närstående.
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- Handlingens fullständiga konsekvenser är okända för förövaren då

handlingen sker (mannen som Oidipus dräpte visar sig vara hans far).

Användningen av kurvor eller andra grafiska representationer 

Om man av olika anledningar vill skaffa sig en bild av strukturen i ett 

verk, kan man pröva olika sätt att göra ritningar. Det bästa är att gå 

helt oförskräckt tillväga - en kurva är bara en bild och dess kvalitet 

eller sanning ligger alltid på en mera eller mindre metaforisk nivå. 

Mest användbar i praktiken är den ändå om den arbetar i en tids

dimension, annars finns mycket litet som är "vedertaget". 

Vi har den "klassiska kurvan" 

En mera episk struktur 

� /\l'fl\ � 
� f'.fl' � 1 

En huwdkonflikt Mellanspel Andra konflikter Mellanspel Andra konflikter 

Polyfoni eller kaskader 

:::------ �--..--::::: - ___.-/ / ��_-/ 

Ett nätverk av tillfälligheter 
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DRAMATURGISKA 

INGANGAR 

Efter dessa inledande mera allmänna synpunkter övergår jag nu till att 

diskutera dramaturgiska frågeställningar mera konkret utifrån fyra 

olika praktiska perspektiv: 

1. För fattardramaturgi - utförandeperspektivet

2. Den dramaturgiske läsaren - bedömningsperspektivet

3. Inför en gestaltning - det dramaturgiska analysperspektivet 

4. Dramaturgen som auteur - att uppfinna nya strukturer eller

benämningar
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1. FÖRFATTARDRAMATURGI
- UTFÖRANDEPERSPEKTIVET

Även om författaren har gjort upp ett synopsis, en strukturell plan för 
sitt verk, så innebär själva skrivandet ändå att försätta sig så att säga 
i händelsernas mitt, att lyssna och känna sig fram. 

Författarens personliga ingredienser är hennes 

IDEER, IMPULSER, UPPENBARELSER 

IAKTTAGELSER 

EGNA ERFARENHETER 

STÖLDER UR LITTERATUR, ANDRA MEDIA 

ELLER ANDRAS ERFARENHETER 

DET KOLLEKTIVA UNDERMEDVETNA", 

som är allmänmänskliga sanningar 

DET NORMALA, 

det vi skulle kunna kalla konventioner 

"LIVETS LOGIK" 

EGEN LIVSHÅLLNING, filosofi 

Allt detta för hon in i stycket genom 

AVGÖRANDE HÄNDELSER 

METAFORER 

SMÅPRAT 

FRÅGOR OCH SVAR 

UTBROTT 

REAKTIONER 

KONFRONTATIONER 

Ofta sitter författaren med en mängd element av ovanstående typ 
- fragment av olika karaktär, på olika nivåer, innan hon egentligen
utformar den egentliga berättelsen.

Ett väl bekant fenomen ifråga om kreativa processer är att när den 
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grundläggande iden väl är identifierad och liksom påbörjad, har den en 

magnetisk förmåga att dra till sig stort och smått, ur omgivningens 

händelser och informationer, ur litteratur, ur minnesbanken. 

Uppgiften är då att sålla, värdera och sortera, vad man verkligen har 

användning för, och hur kan man använda det. 

Berättelsen börjar ta sig någon sorts form, man laborerar med olika 

möjligheter på orsak-verkan-planet. Ingivelserna liknar alltmera 

händelseförlopp. 

På något stadium, förr eller senare, börjar författaren med det 

egentliga skrivarbetet. 

Vi börjar med de olika problem som författaren ställs inför när hon går 

till verket, ur strukturerings- och kompositionssynpunkt. 

Att börja 
1. Att identifiera iden - och några hållpunkter för vilken form
helheten skall ha
Detta kan man göra mera eller mindre handfast. Det är bättre med en

luftig och osorterad ide som man har en stark känsla för, en inre bild

och hittar något sätt att beskriva, än något som är pliktskyldigt kon

struerat.

Det finns en ofta förekommande föreställning att man måste veta vad 

man vill berätta. Det är en sanning med modifikation. T.ex. Robert 

Wilson säger: Om jag vet vad jag vill berätta, så behöver jag inte göra 

det. Kanske man vet det, kanske inte. Lika fruktbart kan vara att före

lägga sig frågor, mysterier och problem och söka sig fram. 

Man är ofta ändå betjänt av att försöka bli lite mera bekant med sin 

ide, att avgränsa den, att ge den vilda namn och framförallt att försö

ka identifiera den dynamiska kvaliteten i iden. En motsättning, en 

oförenlighet, något som pockar på lösningar och svar. 

2. Att välja var man börjar, att hitta en utgångssituation.
Utgångssituationen tjänar många syften.
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I utgångssituationen presenterar man själva pjäsens värld. Var är vi, 

vem finns där, vad pågår, vad är problemet. Vare sig man vill det eller 

inte, drar publiken slutsatser på alla möjliga nivåer: vilken sorts män

niskor finns här, vilka sorters handlingar verkar de vara istånd till, 

kommer här att utkämpas intergalaktiska slag eller verkar de inrikta

de på drabbningar runt köksbordet. 

Möjligheterna är talrika som himlens stjärnor. 

I t.ex en Moliere-komedi använder man ofta tjänstefolk eller andra 

perifera personer för att presentera huvudkaraktärerna och deras 

dilemma. I den klassiska tragedin används kören för att sätta publi

ken in i situationen, varefter huvudpersonen kommer in och ganska 

tungt lägger fram sitt problem. 

Numera lägger man helt enkelt upp en inledningsscen där handling

en tar sin början. Hur man än gör, måste man hitta sätt att 

3. Presentera karaktärerna.

Grundregel är att karaktärerna, liksom annan nödvändig information, 

måste presenteras i situationer och inte som ett självändamål. Ställ 

inte frågor i replikform som: Vem är du? Vad gör du här? När kom du 

hit? Om det inte finns någon verkligt tung avsikt med frågan - "du som 

borde vara någon annanstans", eller "jag som väntade mig någon helt 

annan". 

Ju intressantare och mera komplex situationen är, desto mera infor

mation kan man smyga in på ett omärkligt sätt. Man förmedlar också 

karaktärsdrag bäst genom att så att säga sätta dem på prov. "För att 

visa att någon är tjock, tvinga honom igenom en dörr som är för smal". 

Detta gäller också ifråga om inre egenskaper. 

Arbete med karaktärerna betyder att hela tiden hitta unika och karak

teristiska drag på olika nivåer - detaijer i en människas fysiska och psy

kiska utrustning som uttrycker större saker eller kan få större konse

kvenser. Komplexitet gör en karaktär levande och bäddar för intres

santa utvecklingsmöjligheter. John le Carre's blyge spion, en stam

mande historieberättare, en deprimerad sockerbagare - paradoxala 

drag i en karaktär är tacksamma. Hur stora växlar man sedan vill dra 

på det, om man arbetar med antydningar eller hårt skruvade karaktä

rer, är däremot en fråga om stil och övriga bestämmelser i berättelsens 

universum. 
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4. Sätta igång en process.
Ett grundläggande krav i starten är att väcka intresse och att etablera

en nivå av igenkänning i någon eller någonting som sker. 

Den kraftigaste igångsättande faktorn är att presentera ett pro

blem. Ställs vi inför ett formulerat problem, börjar vi förvänta oss en 

lösning. Detta är en naturlag inte bara på språk- och tankenivån. Det 

är sant liksom det är sant att ett septimackord till sin natur kräver en 

lösning, strävar mot grundackordet och återställd harmoni, eller att ett 

stenblock som balanserar på en kant strävar att falla ner. 

Därmed säger vi också att "problemet" kan vara mera raffinerat, 

mera anat än presenterat, mera ha formen av en skavande och gna

gande disharmoni, obalans, mörka moln än något konkret och påtag

ligt. Fortfarande sätter det igång en kraft som pockar på "lösning". 

5. Att skriva dialog
"En rollkaraktär säger inte vad han tänker, utom ibland". 

Dramatisk dialog skall bära många olika funktioner. Eftersom ett 

dramatiskt verk består av dialog, och bara dialog, skall ur dialogen 

framgå både vilka karaktärerna är, deras relationer, handlingar, situa

tionen, den större samhälleliga situationen, livshållningen osv osv. 

Dramatisk dialog kräver ett sorts inifrån-perspektiv från författarens 

sida. Dramatik beskriver inte människor, situationer eller handlingar. 

Den dramatiska dialogen föder dem, får dem att uppstå. Dialog är inte 

till sin huvudsak det som kommer ut ur munnen på skådespelare, 

utan ett resultat av att någonting har hänt inuti människan. Lika vik

tigt som det man säger är det man inte säger. Luckorna, spårväx

lingarna och brotten skapar spänning och dynamik och ger publiken 

plats att arbeta. Samtidigt - om varje replik är en helt egen planet för 

sig, ljusår från alla andra, så får man svårt att hinna skapa samman

hang och mening. 

Att fortsätta 

"Mitten" eller "akt två" ses ofta som det viktigaste. Det är där man 

förväntar sig att någonting genomgripande skall hända. Karaktärerna 
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skall på olika sätt kastas ur de spår som inledningen har lagt ut. 

Aristoteles term för detta parti är "förveckling" och den är faktiskt 

mera användbar som "konfliktupptrappning" eller "konfrontation". 

Förveckling antyder just en ökad komplexitet: oväntade omständig

heter kan tillkomma, falska lösningar presenteras, villospår läggas ut. 

Det är ett spel mellan yttre och inre omständigheter - i relationerna 

och i vad karaktärerna företar sig. 

"Hur" detta skall ske beror på författaren. Författaren är i sin tur 

delvis i händerna på sin ide och sitt material. Om man har presente

rat ett stort och komplext problem i början, kanske mitten ger sig 

självt i rena utredandet av omständigheternas utvecklingar. Om upp

lägget är mera antydande, flyhänt, raffinerat, kanske författaren an

vänder sig av en annan verktygslåda i sin komposition: arbetar med 

speglingar, paralleller, refränger, variationer, metaforer. 

På någon nivå finns det hur som helst en förväntan på att man skall 

ha varit med om någonting kännbart när man kommer till slutet, 

nästan så att man både som författare och presumtiv åskådare är 

liksom "en annan", förvandlad. 

Man har fått veta en hemlighet, sett en baksida, bävat inför en kon

sekvens, sörjt med ett offer, jublat med en som lyckats. 

Det är också här de flesta "dramaturgiska" råden kommer in, som 

handlar om att införa större motstånd, skapa större kontrastverkan, 

mera uttagna och tydligare konflikter, större svängningstal. 

Lika viktigt är att överväga: vad tål själva iden? Vilken hållfasthet har 

bygget? Blir det trovärdigt? 

Att fortsätta informera 

Mönstret av informationer, vem vet vad när, är som vi tidigare har 

konstaterat en kraftig stomme i berättelsen. Det bestämmer i varje 

ögonblick förutsättningarna både för karaktärens handlingar och vår 

avläsning. 

Att hitta konkretioner för stora sammanhang 

Människor är förutom individer alltid också sociala varelser. Att ägna 

möda åt karaktärernas klass- och andra grupptillhörigheter och försö

ka hitta detaljer som uttrycker bakomliggande sociala krafter och spe

let mellan dem är nästan alltid berikande. 
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Att plantera 
Plantering betyder att introducera någonting som kommer att ge utdel

ning senare. Det kan antingen vara mycket konkret, som det klassiska 

geväret på väggen, eller något som mera liknar morgonrodnadens före

bud om solens uppgång - aningar, bebådelser. En plantering konstitu

erar det som Aristoteles kallar "den väl förberedda överraskningen". 

Att hålla igång flera spår samtidigt. 
Att arbeta med sidohandlingar kan fylla flera funktioner. Dels kan det 

fungera som uppiggande kontraster, bryta hotande monotoni och 

oavsiktligt klaustrofobisk känsla. Men en bihandling kan också sam

spela på ett mera raffinerat sätt. Den kan spegla huvudhandlingen 

tematiskt, ge ett annat perspektiv på lögn, kärlek, rollspel, fosterbarn, 

eller vad man nu håller på med. Dessutom kan en bihandling liksom 

ställföreträdande eller metaforisk föra huvudhandlingen vidare. 

Bihandlingens personer kan ha förflyttat oss någon annanstans, intro

ducerat ett krigsutbrott, avslöjat en lögn. Publiken kan utan svårighet 

överflytta essensen vidare till huvudhandlingen, antingen direkt på 

informationsnivån, eller på ett metaforiskt plan. Av två presenterade 

verkligheter bygger man en tredje. 

Simultanitet 
Simultanitet är en teknik som är svårhanterlig men intressant, myck

et för att mitt i all scenkonstens linearitet är det faktiskt bara på en 

scen man kan vara egentligen "simultan". Filmklippen kan presentera 

och skapa illusionen att vi följer två skeenden samtidigt, är på två stäl

len samtidigt, romanen kan lansera sitt "samtidigt, i en annan del av 

staden•. Men bara på en scen kan vi samtidigt följa två förlopp som 

pågår oberoende av varandra. Antingen simultanitet i tid, två förlopp 

pågår samtidigt men på olika platser, eller i rummet - två förlopp äger 

rum på samma plats men i olika tid. 

Resultatet blir en sorts flerstämmighet, där det i kompositionen gäl

ler att hantera hur de båda förloppen kan interagera, vilka berörings

punkter de har, vilka·•samklangsmöjligheter som finns, vilka vinster 

man får av att ställa samman händelser. 
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Övergångar 
Ett viktigt moment i bygget är karaktären på övergångarna mellan 
scenerna. 

Naturligtvis kan man låta allt utspela sig i ett rum i så att säga natur
lig tid. Då slipper man ifrån övergångarna. Övergångarna är alltså för
flyttningar i tid och/eller rum. Delvis är detta en iscensättningsfråga -
redovisar man ommöbleringar, släcker man till en "black" och låtsas 
att ingen ser, eller hittar man mera raffinerade flätningar. 

Spänning 
Spänning arbetar med vår förväntan. 

Spänning handlar i hög grad prosaiskt nog om information. Om vem 
som vet vad och förväntan hos den som vet mer om vad den som 
ännu inte vet kommer att göra när han väl vet. Den starkaste faktorn 
i detta spel är det som publiken vet, men någon av aktörerna inte vet. 

Det kan också handla om avsikter eller starka motiv som vi har fått 
reda på, och som skapar en förväntan på fullföljande. 

Kausalitet 
En fortlöpande berättelse bygger på ett förhållande mellan orsak och 
verkan. 

Den idealt täta dramatiska fabeln hänger ihop på ett oavbrutet me
ningsfullt sätt, som hela tiden kan bindas ihop av beskrivningar som 
"när X får reda på Y, inser han Z, osv osv. 

Men liksom livet, kan dramatiken egentligen bara förstås bakåt, 
fastän det måste levas framåt. 

Författaren kan prova sin berättelse framåt och undersöka hur 
kausaliteten fungerar hypotetiskt. Men under skrivandet kan även på 
detta plan helt andra motiv komma in och ta över. 

Kausalitet som dramaturgiskt begrepp är egentligen två ganska 
olika saker. Det ena handlar om att handlingar med nödvändighet har 
konsekvenser, följdverkningar. Dem kan man alltid som författare vär
dera - får konsekvenserna tillräckligt mycket plats? Har man tagit ut 
deras möjligheter maximalt? Det kan handla både om en rent rytmisk 
känsla av efterklang, och känslomässiga och händelsemässiga möjlig
heter i intrigen. 
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Det andra är mera en sorts livside om följdriktighet på gränsen till öde 
- att livet överhuvudtaget i långa kedjor skulle vara styrt av identifier
bara orsaker. Alltså - antingen ödet eller den handlingskraftiga män
niskan styr livet igenom olika skeenden. 

Idag tenderar vi mera att se på "händelser" på ett annat sätt, där vi 
vill ge större spelutrymme åt tillfälligheter och slumpfaktorer. 

Vändpunkt 

är den punkt där förutsättningarna för fortsatt handling förändras. En 
karaktär har fått en information, kommit till en insikt eller fattat ett 
beslut som gör att handlingen nu tar en annan vändning. 

Implicit i vändpunktsbegreppet ligger en dialektisk världsbild med 
rötter hos Hegel. Man jämför med vattnets förändring till ånga - vatt
net blir allt hetare, men tar ett definitivt språng vid 100 grader och för
vandlas till något annat, men märk: något som det hela tiden har haft 
inneboende förutsättningar till. 

Den dialektiska förvandlingsiden kan också beskrivas i meteorolo
giska termer - när våren utvecklas till sommar sker det under en pro
cess med framsteg och bakslag, fram till det kvalitativa språnget, då 
det oåterkalleligen är sommar. 

Hos Aristoteles sker den ideala vändpunkten genom en igenkän
ning: du är ju min mor! Även om det inte är så tydligt är det värt att 
tänka på. En igenkänning kan också vara en insikt om det rätta för
hållandet på något annat plan. 

Effektivitet 

Eftersom den tid man har på sig för att framföra sitt verk är begrän
sad, gäller det att utnyttja tiden. Man har inte råd att lägga upp hela 
scener bara för att informera om att någon är gravid, andra saker 
måste ta fart samtidigt. Och tvärtom, man kan inte låta folk prata 
strunt hur länge som helst för att beskriva hur de tar sin tillflykt till 
struntprat, när man som författare fortfarande sitter med viktig infor
mation som inte har kommit fram, eller intressanta påståenden om 
livet som man inte får plats med. 
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Att sluta 

Ju mera sammanhållen berättelsen är, ju tätare berättelsens orsak -

verkan samband - desto större betydelse får slutet. Slutet blir ett 

starkt påstående, en slutsats och värdering av händelseförloppet och 

karaktärernas handlingar. 

I en mera öppen berättelse kan det handla mera om att uppnå en 

känsla av "solnedgång", av att skeendet avrundas mot ett upphö

rande. 

Var och en berättelse har antagligen alltefter sin karaktär ett "nöd

vändigt" slut, som det gäller att både tänka och känna sig fram till. 

Det finns naturligtvis många sätt att mer eller mindre effektfullt arbe

ta mot det förväntade: att sluta mycket plötsligt, att göra "falska" 

avslutningar, för att sedan lansera något helt annat, att långsamt bara 

skruva ner volymen, att antyda fortsättning in i evigheten, osv osv. 
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2.DEN
•• 

DRAMATURGISKE LASAREN 
- BEDÖMNINGSPERSPEKTIVET

Ett nytt verks första läsare är ofta en dramaturg, som läser det för att 
liksom diagnostisera det, för att bedöma om det är intressant eller 
utvecklingsbart ur olika aspekter. 

Det kan också vara en regissör, en teaterchef eller en producent, 
men även dessa läser på ett dramaturgiskt sätt och bedömer 
dramaturgiska kvaliteter. Inget verk är skilt från sin dramaturgi, även 
om strukturen kan vidareutvecklas eller förändras, så "är" verket sin 
struktur. 

Vad använder man då för kriterier? Vilka frågor och processer pågår i 
den dramaturgiske läsaren? Vad tittar man på, vad tycker man är 
önskvärt? 

Man tittar på 

• IDE 

• INTRIG 

• GENRE 

• STIL

• KARAKTÄRER

· SCENER OCH SITUATIONER

• HÄNDELSEFÖRLOPP

• DIALOG

• SPRÅK

• GENOMFÖRANDE TILL ETT SLUT 

• EV. ANDRA VÄRDEN

Den dramaturgiske läsarens verktyg 

Den dramaturgiske läsaren arbetar på flera nivåer med mycket olika 
verktyg under läsningens lopp. 

Dels använder hon sin erfarenhet och sina kunskaper i vad som 
brukar fungera. 
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Dels använder hon sin intuition och sin generella mänskliga utrust
ning av perceptionsredskap och placerar sig därmed i en presumtiv 
publiks ställe. 

Människan upplever njutning både av tankeinnehåll och av framställd 
"härmning", av ett musikaliskt språk, av rytm och takt. 

Människan arbetar hela tiden med att förstå, att för sig själv skapa 
begripliga sammanhang av vad som framförs. Människan tycker om 
att ana, att gissa, att bäva. 

Men människan har också ett stort nöje av liknelser, metaforer, av 
att hoppa från det lilla till det stora och tvärtom. Framförallt njuter 
människan stort av att bli överraskad. Konsten är att åstadkomma 
äkta överraskningar och inte beklämd häpenhet och frågetecken. 

Alla ovanstående kategorier värderar man med hänsyn till: 

1. INTRESSE

Man frågar sig: är det intressant?
Är själva iden intressant? Tematiken? Och - har författaren lyckats 

konkretisera iden på ett intressant sätt? Karaktärerna? Händelse
förloppet? Hålls intresset uppe hela vägen? Slutet? 

2. ANGELÄGENHET

Att något är intressant i sig räcker inte alltid - den dramaturgiske läsa
ren med verkställande makt frågar sig också: Är det angeläget just
nu? Just här? Finns det en publik? Svarar det mot något slags behov, 
"out there"?

Tyvärr måste man säga att det är här, och inte på några mera intri
kata dramaturgiska frågor som många verk stupar och inte kommer till 
någon vidareutveckling. 

3. SPELBARHET

Finns det tydliga, meningsfulla situationer? "Spelbarhet" betyder: har
karaktärerna mål och drivkrafter som är urskiljbara? Finns det dyna
mik och liv i dialogen?
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4. IDENTIFIKATION, IGENKÄNNING
Finns det någon kvalitet av identifikation eller igenkänning hos någon 
av karaktärerna och/eller händelseförloppet? Någon som publiken 
kan identifiera sig med, sympatisera med, som kan fungera som en 
ingång? 

5. FRAMÅTRÖRELSE
Finns det en dynamik som driver scenerna framåt? 

I sin enklaste form förverkligas detta svåra begrepp av att det finns 
ett tydligt problem i början, som bearbetas under styckets gång, mot 
en lösning eller mot en katastrof: Är mannen otrogen? Vem är mör
daren? Blir det sjuka barnet friskt? 

Även införande av nya förutsättningar eller totala överraskningar kan 
skapa framåtrörelse. 

Men framåtrörelse kan skapas på mera subtila vägar än så. 

Tillstånd 

Framåtrörelsens motsats är stillastående, tillstånd. 
Traditionellt hör "tillstånd" till dramaturgins giftskåp. Det är döds

skallemärkt och liksom själva motsatsen till handling, dramats grund
förutsättning. 

Men mycken ny dramatik är full av tillstånd, och många dramatiker 
just nu hyllar stillastående och händelselöshet som ideal. 

Bakgrunden kanske är att en författares främsta drivkraft är att be
skriva något hon upplever som sant, för att få en vidare bekräftelse 
på sin egen upplevelse. 

Den överväldigande actionkultur som omger oss med händelsemät
tade filmer som går på förutsägbara spår, oändliga såpor där mer eller 
mindre trovärdiga "händelser" staplas på varandra och kanske också 
det stora samhälleliga melodramat, framkallar lätt en känsla av stark 
övermättnad och behov att söka sig mot "sannare" och stillsammare 
samspel mellan människor. 

Behovet är hedervärt, men den svåra uppgiften kvarstår - att skapa 
framåtrörelse. Vad har man då att arbeta med? 

Dialogen kan i sig vara så laddad och mångtydig att den får en dyna
misk funktion, antingen skapar den en intressant relation eller i säll-
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synta fall ger någonting klockrent eller starkt i själva språket helheten 
en skjuss framåt. Man måste bara vara medveten om att det är kort
variga bloss som inte bygger upp något särkilt hållbart. Å andra sidan: 
lika lätt som det är för författaren att överskatta språkets betydelse, 
lika ofta negligeras språkets möjligheter helt och hållet. 

Att ladda karaktärerna är en annan möjlighet, antingen med intres
sant metaforiskt material (t.ex) den franske författaren B M Koltes, 
vars figurer ofta är tjuvar, knarklangare, mm, utan att det har någon 
större betydelse för en handling. Men det skapar starka associa
tionsrum och en stark atmosfär. 

Den moderna kontaktlösheten 

Ett annat modernt specialproblem är kontaktlösheten. Traditionellt 
förutsätter dramat kontakt, att människor påverkar varandra, att de 
reagerar på varandra. Att beskriva genomgående kontaktlöshet och 
brist på påverkan och reaktioner och ändå hålla intresset uppe - se 
där en stor utmaning. 

Den genomsnittlige dramaturgiske läsaren kallar det "Beckett· och 
konstaterar att författaren ifråga inte är Beckett. 

6. UTVECKLING

Man vill gärna se att karaktärerna utvecklas, åtminstone någon av 
dem. Mot det kan man ställa frågan? Är det så i livet? Förändras män
niskor? 

Det är mycket möjligt att iden om förändring egentligen är en idealis
tisk kategori, att det mera uttrycker en dröm om hur livet borde vara 
än hur livet är. 

Men behovet av förändring och utveckling i berättelsevärlden är 
mycket starkt. 

Kanske den egentliga chocken med t.ex Carina Rydbergs roman Den 
Högsta Kasten inte alls handlar om de påstådda "verkliga" karaktärer
na, utan att hon beskriver sig själv som oföränderlig, som en som inte 
utvecklas, inte blir klokare, inte rör sig mot några högre insikter, klar
syn eller ett bättre liv. Hon beskriver det fängelse av "låga• motiv hon 
har byggt åt sig, och har inte alls någon ambition att komma över det, 
utan fortsätter tvärtom handla just på den "låga• och omogna nivån. 
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7. TROVÄRDIGHET
Trovärdighet förväxlas alltför ofta med naturalism, imitation av verklig
heten. I själva verket är trovärdighet en kategori som är lika giltig i
mycket stiliserade gestaltningsformer. Vår förmåga att "tro" på saker 
är mycket stor och arbetar på en vid skala. 

Vad man i själva verket menar, och det är ett krav som å andra sidan 
är absolut, är att de framställda karaktärerna och händelserna skall 
stämma med vad Stanislavskij kallade "livets logik". Brott mot detta 
är till synes triviala men betydelsefulla: att inte reagera på viktig ny 
information, att omotiverat slå en vän, mm. 

Om man bryter mot detta, vilket t.ex. många äkta absurdister gjort 
med stor framgång, så är brottet så att säga uppenbart. Vi hamnar i 
grymhet, vansinne, eller nonsens. 

8.BALANS

På värderingsskalan finns också något som man kan kalla balans - en 
känsla av skönhet och organiska proportioner i dispositionen. 

Man kan mena t.ex: är stycket lagom långt för att hinna förmedla sitt 
innehåll? 

Alltså: Finns det en balans mellan innehåll och längd? Fyller det ut 
sin kostym? 

Aristoteles säger: Ett stycke är vackrare ju längre det är, samtidigt 
skall det inte vara längre än att man kan hålla det i sin helhet i huvudet 

på en gång. 

Lika ofta, när man tycker att ett stycke är för långt, upplever man att det 
finns "döda" partier och tråkiga och stillastående transporsträckor. 

Balans kan också betyda de olika delarnas inbördes förhållande: Är 
början lagom lång så att vi kommer in i styckets universum, men det 
ändå börjar hända något? Är mitten tillräckligt substantiell så att något 
ytterligare hinner utvecklas? Är slutet i förhållande till dessa awägt så 
att vi hinner smälta och uppfatta "hur det går"? 

Eller tar det liksom aldrig slut? 

9. STIL, GENRE
Läsaren försöker karakterisera verket på något sätt, till sin "sort".
Är det en komedi eller en tragedi? Är det det i så fall fullt ut? Är det
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en komisk tragedi - finns i såfall en fungerande balans? Hur blir slut
satsen? 

Många andra "sorters" berättelser behöver värderas just med hän
syn till sin respektive sort. Är det en thriller? Hur viktigt är det? Är ett 
thrillermoment hanterat på ett fungerande sätt, om det är mindre vik
tigt? Är det fråga om realism eller någonting förhöjt, stiliserat? Vad 
betyder det? Är det ironiskt? Absurt? Medvetet melodramatiskt? 

Att bemöta författaren 

Om verket enligt överenskommelse är öppet för vidareutveckling, före
står nu den dramaturgiske läsarens möte med författaren och fram
förandet av synpunkter. 

Författaren vill naturligtvis mest av allt höra att hon mirakulöst nog 
har åstadkommit ett mästerverk av ett aldrig tidigare skådat slag, att 
det är vackert, underhållande, tankeväckande och djupt berörande. 

Om det av olika orsaker inte är möjligt att nöja sig med dessa ord, 
öppnar sig för det fortsatta samtalet en stor träskmark med mycket 
tunn is. 

Vi förutsätter nu att det ändå finns ett genuint intresse hos läsaren. 
Hur frestande det än kan vara att nu inleda med allt som man tyck

er saknas i verket och föreslå hur det borde se ut, är det inte en klok 
väg, om man verkligen är intresserad av dess fortsatta öden. 

Grundprincipen måste vara att utgå från det som finns. 

Förutom av reservationslös hyllning, är författaren på detta stadium 
oftast gränslöst intresserad av vad hon egentligen har skrivit, vad det 
i sin nuvarande form framstår som för någonting. Ägna mycket tid åt 
att beskriva det. Tro inte att författaren vet det. Beskriv det händel
seförlopp som verkar framstå, beskriv karaktärerna som man förstått 
dem. När man sedan har en någorlunda gemensam bild av vad det 
hela är, kan man börja fråga om sådant man inte förstår - avsikter, 
trådar, sammanhang, luckor. 
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Fortsätt att beskriva den egna upplevelsen, med möjligast konkreta 
benämningar på allt som man tycker är bra och välgjort, liksom av de 
tankar, associationer och insikter som har öppnat sig. 

Ägna lite tid och möda innan mötet åt att formulera någon sorts 
egenart, någon dominerande egenskap i verket. 

Därefter kan man övergå till att antyda utvecklingsmöjligheter, peka på 
outförda intentioner, uppenbara oklarheter och partier som man upp
fattar som onödiga ur helhetens synpunkt. Man kan föreslå al-ternati
va vägar, även om det är vanskligt. 

Det mest förödande är att så att säga framlägga beställningar på 
omarbetningar. Ofelbart leder det till att om författaren på något plikt
skyldigt sätt börjar hörsamma och utföra dem, läsaren nästa gång 
tycker att det var bättre förut. 

En genuin omarbetning, med något positivt resultat, kan sällan ske 
om inte författaren får någon alldeles egen impuls att göra det. Man 
måste försöka sporra författaren att fördjupa, att ur sig själv hitta nytt 
material till intressanta komplikationer. Däremot, i förhållande till par
tier som är överlastade och övertydliga kan man med ganska stor 
kraft föreslå rensningar. 

Därmed lämnar vi denna svåraste av konster, som mer än något annat 
kräver avlyssning, inlevelse och respekt för författarens mödor - men 
också förmåga att uttrycka sig koncist och konkret samt mod att vara 
ärlig. 
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3. DET DRAMATURGISKA
ANALYSPERSPEKTIVET

- INFÖR GESTALTNING

Analys i detta syfte handlar till skillnad från ovanstående inte alls om 

värdering, om vad som är bra eller dåligt. Skådespelare och övrigt 

team som skall börja jobba med Hamlet ägnar inte stor möda åt att 

fundera över om Hamlet "fungerar". Regissören och den eventuella 

föreställningsdramaturgen tänker visserligen på frågor som "balans" 

och "stil"- det kan också bli fråga om bearbetningar, strykningar, 

tillägg, osv. Men den stora uppgiften vid läsningen är att bli bekant 

med stycket, att undersöka vad man kan göra av det. 

Olika yrkesgrupper 

Det analytiska läsandet skiljer sig naturligtvis till sina tyngdpunkter 

och detaljer mellan olika yrkesgrupper i arbetsgruppen. 

För regissören handlar det först och främst om att möta pjäsens 

idevärld och verklighet, alltså faktiska textmassa, med sina egna före

ställningar och behov. Resultatet av detta, det som är regissörens så 

att säga läsning eller tolkning - det blir också för resten av gruppen 

ett ofrånkomligt filter vid läsningen och det fortsatta arbetet. 

Skådespelarna har stort behov av det mycket detaljerade läsarbetet 

med pjäsens situationer, med handlingar, vändpunkter och motiv. Att 

jämföra detaljer med helheten, att prova olika möjligheter. 

Ljustekniker å andra sidan behöver fördjupa sig mera i t.ex i väx

lingen av miljöer, tidpunkter, men också viktiga händelser, stämnings

lägen och tematiska mönster. Särskilt för alla "visuella" yrkesgrupper 

är det överväldigande viktigt att inte glömma att pjäsens olika skeden 

ofta pågår under långa tidsrymder! När man scenografiskt har 

bestämt sig för t.ex tre huvudsakliga bilder, missar man ibland att ta 

alla sidorna som varje bild pågår riktigt seriöst. Man bläddrar i manus 

snabbt fram till nästa "bild", som kanske bara är en effekt som varar 

i trettio sekunder. Och sen kommer igen sjuttio sidor text. "Prova" den 

visuella iden scen för scen! 
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Ju bättre bild av helheten man kan ge alla yrkesgrupper, desto mera 
delaktiga blir de, desto mera självständigt kan de leverera förslag och 
ta ansvar. Det gäller särskilt alla s.k. tekniska yrken, från ljud och ljus 
till rekvisitörer och tapetserare. 

Det färdiga gemensamma konstverket blir inte större än den gemen
samma inre bild som gruppen på något sätt kan omfatta. 

1. Vad handlar det om?

Den första och viktigaste frågan som den analyserande läsaren stäl
ler sig är: Vad handlar det om? Eftersom det nu gäller det mer eller 
mindre första intrycket, så kan man modifiera frågan till: Vad verkar 
det handla om? 

Under analysprocessen kanske man kommer fram till ett helt annat 
resultat. Vid premiären kanske man upptäcker ännu en ytterligare 
betydelse. 

Även om författaren inte har något särskilt svar på Vad det handlar 
om, så måste arbetsgruppen skaffa sig en uppfattning, gärna gemen
sam. T.ex. Svartsjuka kan driva en människa från vettet (Othello). Men 
en komplex pjäs handlar sällan om bara en sak, och behöver inte hel
ler reduceras till det. Othello kan också handla om: Hur man genom 
att framkalla svartsjuka kan manipulera en godtrogen människa för 
sina egna syften? Var och en person kan dessutom ha sin personliga 
ingång i pjäsen - "för mig handlar det om" 

Regissören måste ändå välja och prioritera bland möjligheterna -
eftersom detta val påverkar hela föreställningen. En föreställning som 
handlar om svartsjukan som naturkraft ser annorlunda ut än den som 
beskriver en värld genomsyrad av manipulation och ränksmideri. 

Man kan försöka formulera ett händelseförlopp i största korthet för 
att kolla om det på något sätt verkar ha beröringspunkter med det 
man påstår att pjäsen "egentligen" handlar om.: 

Säg att man tänker sätta upp Pygmalion/My Fair Lady, och anser att 
den handlar om mäns kulturella övergrepp på kvinnor. En kort beskriv
ning av händelseförloppet kanske skulle se ut såhär: 

"En cynisk fonetiker slår vad med en god vän om att han kan lära 
upp en blomsterflicka så att han kan presentera henne vid hovet. Han 
vinner vadet men processen får oanade konsekvenser för flickan och 
han lär sig en läxa". 
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Kommer iden att fungera? Kanske, kanske man behöver läsa pjäsen 

en gång till. Kanske man behöver fundera över vad slutet egentligen 

betyder? 

Men inte heller en beskrivning av händelseförloppet kan göra några 

anspråk på objektivitet. Det finns inget annat objektivt än själva tex

ten. En beskrivning är alltid subjektiv. 

Vi skulle kunna beskriva Pygmalion-storyn kort, med helt andra ord. 

"En känslomässigt bottenfrusen och tragiskt isolerad vetenskapsman 

möter en slagfärdig blomsterflicka med stort hjärta. Långsamt lyckas 

hon få honom att öppna sig och få tillgång till sina känslor." Nu stäm

mer övergreppsiden absolut inte. 

En orsak till att klassiker har blivit klassiker är just att de är tåliga, 

de rymmer ett så komplext spektrum att det kan användas till 

mycket. Gränsen för vad man kan göra sätter sällan varken pjäsens 

innehåll eller dramaturgi, utan kreatörens konstnärliga kapacitet. 

2. Vad händer?

Detta moment är grunden för det egentliga arbetet. Försök utröna och 

relatera vad som händer i pjäsen, i en i möjligaste mån samman

hängande berättelse som drivs av orsak och verkan. 

Använd aktiva verb. Rensa däremot beslutsamt bort alla "pratar 

om" eller "tänker på"! 

Försök varje gång hitta den aktiva vägen: "När X får reda på att ... ". 

3. Hur ser verkets "värld" ut?

Placera in det i sociala och andra relevanta förhållanden i omgivning

en. Hur stor är verkets värld? Vilken sorts handlingar sker här? 

Hurudana är människorna? 

4. Teman

Vilka övriga teman finns här, alltså fenomen eller "figurer" som dyker 

upp flera gånger, i olika former? Det kan vara felslagna förhoppningar, 

lögner, fåglar, resor, mm. 

Dels ger dessa teman värdefulla nycklar till verkets universum och 

kan bära på betydelser i förhållande till varandra. Dels kan själva upp

repningen i deras uppdykande bilda ett mönster som man på olika 

sätt kan ta fasta på i gestaltningen. 
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5. Konflikt

Om det inte tidigare har framgått är det nu hög tid att definiera en 

eventuell huvudkonflikt i pjäsen. Om den är genomgående och av

görande, så försöker man se hur den drivs pjäsen igenom.

Dessutom försöker man identifiera andra betydelsefulla konflikter. 

Sådana har eventuellt redan kommit fram under diskussionen om 

teman-konflikter är ett sätt att föra in ett tema i en pjäs. 

6. Associationer
Det är till stor hjälp att så tidigt som möjligt, innan man har liksom

drunknat i arbetet, gå igenom olika associationer som pjäsen väcker 

- saker som inte direkt står i texten men som väcks under läsningen.

Ofta vill man hitta sätt att bevara även dem i föreställningen, eller så

kan de vara användbara under slitet med att försöka förstå vad karak

tärerna håller på med och varför. 

7. Scener
Om inte författaren har gjort det, gör man i det förberedande arbetet 

en indelning i scener. Det behöver inte vara särskilt sofistikerat - en

scen är helt enkelt en arbetsenhet. En lagom lång bit på några sidor

som helst samtidigt avgränsas genom att t.ex. utspelas på en plats, 

inbegripa några karaktärer. Om samma människor håller på på 

samma plats hur länge som helst, så försöker man hitta vändpunkter

att dela in efter, eller andra sakhelheter.

8. Situationer

Under arbetets gång identifierar man och benämner de olika situa

tionerna. Man kan ställa frågorna: Vem? Var? När? Vad? och Varför?

Alltså vem gör vad var, när och varför?

Den definierade situationen är utgångspunkten för handling. Den är 

skådespelarens främsta arbetsmaterial, i vår utbildnings- och arbet

stradition, måste man ju tillägga. Om situationen inte framgår ur tex

ten, måste regissör och skådespelare uppfinna den. 

9. Förlopp

Förlopp kallar man det skeende som utvecklas i en situation. Ofta

leder förloppet fram till en större eller mindre vändpunkt som gör att
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en i någon mening ny situation har uppstått. 

I verkligheten kan man även här ofta behöva prioritera eller å andra 

sidan uppfinna: Förloppen levereras sällan i lagom långa arbetsen

heter. Ibland duggar vändpunkterna i snart sagt varje replik, ibland 

kan man bläddra och bläddra utan att hitta någon stor förändring av 

situationen. 

10. Vändpunkter

Vändpunkt är alltså den punkt där omständigheterna förändras, situa

tionen förändras på ett oåterkalleligt sätt. Det kan handla om ny infor

mation som kommer in eller att någon av karaktärerna har fattat ett

beslut eller nått en insikt som förändrar förutsättningarna. Vänd

punkter finns på många olika nivåer, ofta kan bara en karaktär ha en

egen individuell vändpunkt, utan att den övergripande situationen

egentligen förändras. Det kanske den däremot gör senare, som en för

dröjd följd.

11. Motiv

Skådespelaren letar i texten efter sina motiv. Varför gör jag si eller så,

säger det eller detta?

Rollkaraktären förutsätts ha en serie mål på olika nivåer: i livet över

huvudtaget, i pjäsen, i olika skeden av pjäsen och i den enskilda situ

ationen. Skådespelaren frågar: Vad vill jag? Varför det? Det gäller 

både i stort, i förhållande till hela världen, och till de övriga enskilda 

karaktärerna i pjäsen. 

12. Aktioner

Den målinriktade eller på annat sätt betydelsefulla handling som skå

despelaren utför på scenen, är en aktion.

I många pjäser är de "målinriktade handlingar" som går att utläsa ur 

texten inte så överväldigande många. Det är ändå viktigt att titta noga 

i texten - den målinriktade handlingen kan vara mycket liten men ändå 

fullt ut betydelsefull - att avbryta någon, att gå ut i ett annat rum, att 

öppna ett fönster. En blick kan vara en aktion, liksom i vissa situa

tioner total passivitet. 
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13. Sysselsättning
Vad som däremot inte är aktioner, även om det kan ta stor plats på

scenen är aktiviteter av typen dricka kaffe, klä på sig, m.fl. hushålls

sysslor. Naturligtvis kan det vara betydelsefullt, om kaffet innehåller

gift, eller påklädningen uttrycker ett demonstrativt uppbrott eller är en

förklädnad. Annars måste vi kalla det sysselsättning, och sysselsätt

ningar hör tyvärr till dramatikens skräpsvampar och nödfoder.

14. Handlingar
Handling kan ibland vara samma sak som aktion. Men handling kan

också vara något lite mindre påtagligt och synligt, men för pjäshel

heten avgörande och viktigt - att betala en skuld, att resa bort, att ta

ut skilsmässa, att mörda sin far.

15. Konsekvenser
Minst lika viktiga som själva handlingarna att reda ut, är handlingar

nas konsekvenser. Hur påverkar handlingen de andra, vare sig de 

visar detta tydligt eller inte? Hur påverkar det helheten?

För skådespelaren är dessa frågor runt motiv, handlingar och kon

sekvenser en stor del av repetitionsarbetet. Där räcker det inte heller 

med att stirra på varje enskild situation och scen - svaret på frågorna 

finns oftast någon annanstans i pjäsen, eller finns inte alls men låter 

sig härledas av andra omständigheter. Det kan också finnas flera olika 

möjligheter och då gäller det att bestämma vad som skall gälla i varje 

situation. Hittar man inga ledtrådar alls i detta detektivarbete, så bör

jar man gissa eller hitta på. 

16. Bågar

J De olika mindre motiven måste i dessa val ändå bilda någon rimlig hel

het, som skådespelaren sedan bygger en båge av - en utvecklingslinje 

för sin karaktär.

Ofta gör skådespelaren detta ganska privat och man kan då bara 

hoppas att respektive bågar stämmer någorlunda med varandra och 

med helhetens "båge". 

Som analytiskt arbete betraktat är dessa moment besvärliga. Det 

kan bli otroligt tjatigt, leda till ett ändlöst diskuterande och spekule-
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rande. "Dä bar å åk", kan man frestas utbrista när arbetet hotar 
drunkna i motiv hit och dit. Det är ju tyvärr inte så att de största och 
mest drabbande skådespelarprestationerna är de som är mest grund
murat motiverade. 

Vad är det skådespelaren egentligen behöver? Skådespelaren be
höver någon sorts impulskedja, ett sätt att komma från det ena till det 
andra. Någonting igångsättande under olika skeden av hans liv på sce
nen. Vad det däremot betyder för respektive skådespelare finns inte 
något entydigt svar på. Man kan också försöka leverera "motivering
ar" på en mera metaforisk och luftig nivå och somliga är helt nöjda 
med det och provar sig sedan fram. Någon annan kan inte ta ett steg 
om inte avsikten är solklar i stunden och vattentätt hållbar i helheten. 

17. Dramaturgens roller

Dramaturgen kan ha flera olika roller under olika skeden. Under det 
förberedande arbetet bistår hon regissör och scenograf med struktur
material och fungerar som samtalspartner i processen att utforma en 
tolkningsversion. Man prövar grundideer och tolkningsförslag så att 
säga från början till slut och undersöker vad en ide får för konsekven
ser igenom pjäsens olika skeden. Om regissören, scenografen eller 
dramaturgen själv har många separata ideer av typen visuella frag
ment, kan dramaturgen ta på sig att försöka ordna dem och få till 
någon sorts rimlig helhet. På detta stadium kan man ha stor nytta av 
olika sorts skisser, kurvor eller andra grafiska representationer. 
Dramaturgen kan också vara mera drivande i idearbetet, leverera 
ideer som regissören får ta ställning till. Samarbetet är ett utpräglat 
teamarbete, vilken roll och position man intar i det beror minst lika 
mycket på respektive personligheter och relationens karaktär som på 
de rena yrkesfunktionerna. 

I samband med kollationering och den fortsatta analyserande läs- \. 
ningen kan dramaturgen bistå med ovan nämnda förklaringar, allt efter 
behov. 

Under själva repetitionsarbetet förändras dramaturgens roll ganska 
dramatiskt. Regissören "skapar" nu tillsammans med skådespelarna 
och är bara delvis tillgänglig för diskussioner och överväganden på 
strukturplanet. Dramaturgens roll blir då att försöka hålla huvudet kallt, 
att bevaka överenskomna betydelser, berättelsen och strukturen. 
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18. Praktiska arbetsmetoder

Rimliga arbetsmetoder har säkert redan framgått. Läsa, läsa och 

läsa. Samla fakta runt pjäsens yttre och inre omständigheter. Samla 

annat informativt och associativt läsmaterial. Göra diagram, kartor, 

kurvor eller vad man har kommit fram till för visuella metoder. 

Ju åskådligare strukturfrågor kan göras, desto bättre. Ur den 

pappersbunt som pjäsen består av i sinnevärlden är det ganska svårt 

att urskilja en struktur med blotta ögat. Hela arbetsgruppen är stor

ligen betjänta av mer eller mindre schematiska bilder av pjäsen, av 

vad som händer i den och när. 
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4. DET DRAMATURGISKA

AUTEURPERSPEKTIVET

- SKAPANDE DRAMATURGI

Detta avsnitt bygger till stor del på diskussioner och deltagarbidrag 
från Dl-seminariet Alternativa Dramaturgier som har pågått 1996-99. 

Det finns situationer där man inte vill eller kan använda ovanstående 
begreppsapparat under arbetet med ett sceniskt verk. 

Det gäller främst sceniska verk som inte är baserade på text: dans, 
dansteater, mim, performance. En ytterligare egen grupp bildar revy, 
kabaret, stand-up, mm. 

Men det finns förstås också "talpjäser• som i högre eller lägre grad 
saknar berättelse - från rena poetiska ordsvall till följder av antydda 
situationer utan egentligt sammanhang. 

För att beskriva alla dessa former har vi ett inte mycket till vc-:lerta
get språk - för enkelhetens skull kallas de ibland helt enkelt bara ic,<e
lineära. , 

I vår kultur är berättelsen och det lineära berättandet så starkt, att' \
vi kallar alla andra former för icke-lineära. Då menar vi: de är inte driv-

\
, 

na av en orsak- och verkankedja. Händelserna är inte på ett urskiljbart 
sätt resultat av andra händelser. 

Naturligtvis är publikens upplevelse fortfarande i allt väsentligt "line
är"- publiken registrerar det som händer i en ordningsföljd, bygger för
modligen sin egen associativa helhet. 

Liksom det i ett hur "icke-lineärt· verk som helst finns fenomen som 
driver framåt, som är dynamiska, som kräver fortsättning, även om vi 
kanske uppfattar dem på andra perceptionsnivåer än tankeansträng-
ningen. 

Eftersom "icke-lineära· verk av olika slag är ett stort och växande 
inslag i verksamheten på våra scener, blir det i längden otillfreds
ställande att bara tala i termer av "icke-lineärt·. Okej, det är kanske 
inte till sin avgörande kvalitet lineärt, men vad är det då? 
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Det finns ett allt större behov av en arbetsterminologi, ju flera 
medarbetare från olika områden som skall förstå varandra. Detta gäl
ler både för kreatören, som kan vara koreograf, artist, m m och för de 
medverkande. 

Det centrala ur dramaturgisk synpunkt är fortfarande att identifiera en 
struktur och dess beståndsdelar. Vad är materialet och hur är det 
organiserat? 

Formen som 
metafor för innehållet 

En väg att prova är att se formen som en metafor för innehållet. 
Som vi såg i snabbgenomgången av historiska dramaturgiska mo

den, är det något som på någon nivå ofta är sant: pjäsen som hand
lar om att avslöja livslögnen har också en "avslöjande" form. Däremot 
kanske man inte alltid hittar någon sådan meningsfull metafor. En 
metafor är inte heller alltid så givande att bena ut i någon vidare 
bemärkelse - en metafor är liksom sann eller falsk. Är den "sann", så 
uppenbarar den ett sammanhang som i ett blixtsken - plötsligt och i 
sin fullständiga helhet. 

Strukturella mönster 

1. Cirkeln

Livets stora princip är ju faktiskt inte kurvan utan kretsloppet. 
I en helhet, och i helhetens dynamiska beteende, kan man tycka sig 

urskilja en cirkel. Man ser ett skeende som på något sätt återgår till 
utgångspunkten och därefter börjar om igen. Ursprungliga årstids
myter utvecklas enligt ett sådant mönster. Även kurvan skulle man 
kunna behandla som en del av en cirkel - kurvan beskriver så att säga 
morgon, middag, kväll, men utelämnar natten, vintern, mörkret, döden 
- den återbördande del som gör att allt börjar om igen.
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2. Spiralen 

Men cirkeln är inte ett ekorrhjul. Den förändras till sin kvalitet hela
tiden. Därigenom bildas en spiral - där visserligen en sorts återgång
sker, men på en annan nivå. 

Antingen kan man tänka sig att det hela tiden sker en liten awikel•
se från den ursprungliga banan. Eller så kan man, som Seija Hyvönen·
Mammen har föreslagit, tänka sig att skeendet efter ett fullföljt lopp
genomgår en förvandling. Via en insikt sker en förvandling till en
annan kvalitet, ett sorts kvanthopp, för att tala i fysikaliska termer.

3. Nätet 

Ett annat förslag på mönster kommer från den s.k. mimografiken,
presenterat av Torun Boucher. 

Mimen har som konstart haft sina egna problem att avgränsa sig 
från dramatiskt berättande å ena sidan, liksom från dans å andra 
sidan. 

Samtidigt som man försöker analysera själva kvaliteten i sin kons· 
tart, som • spänningen mellan gest och anekdot", behöver man också 
identifiera just mönster för hur verkets helhet skulle kunna byggas 
upp. Philippes Henry föreslår i Decroux efterföljd att man försöKer 
definiera olika delar och partier i stycket med hänsyn till sin grad a-.' 
mimetiskt lån. I hur hög grad är någon del alltså en härmning av verk· '\ 
ligheten? Dessa delar bildar också betydelser på olika nivåer. \_ 
Tillsammans bildar de någonting som Henry kallar ett metaforiskt \ 
hölje, ett sorts "betydelsefullt utseende". , 

Strukturen består av dels hur mimetiska de mimetiska lånen är, på \ vilken nivå de arbetar, vilken övrig rörelsegrammatik de samarbetar \
med och slutligen: vilka metaforiska nätverk de sålunda bildar.

Detta är ett praktiskt synsätt när man som i mimsammanhang ut•
tryckligen vill minimera det berättande inslaget. Man vill skapa en
miniminivå av mimetiska ingångar. Alltså - man vill inte "härma verk·
lighet", man vill inte egentligen alls "berätta" och absolut inte illu•
strera, men man inser att publiken behöver någonting att hänga upp
sin uppmärksamhet på. 
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5. Rymden

Ett ytterligare mönster med stora beröringspunkter med nätet, i dessa
cybertider, är rymden.

Den stora likheten är den genomförda icke - lineariteten, varken 
nätet eller rymden har någon början eller slut. Man kan börja var som 
helst och röra sig i vilken riktning som helst. 

De har egentligen inte heller några hierarkier, alltså någonting högre 
eller lägre. Slutligen saknar de också minne. De bygger i sig inte på 
någonting tidigare, även om betraktaren gör det. 

Som mönster skiljer sig rymden från nätet genom att arbeta med 
åtminstone skenbart ännu svagare samband mellan de olika delarna. 
Rymden kan bestå av delar av helt olika karaktär - somliga "planeter" 
är gas- och stoftmoln, andra fasta och tunga. Rymden kan innehålla 
både cirkulära rörelser och kontinuerligt utvidgande rörelser. Rymden 
kan bestå av stjärnregn, meteorregn, kaskader av banor och utslock
nanden. 

I den genomförda rymden, liksom i nätverket är betraktaren stark, 
betraktaren skapar sig en väg igenom nätet eller rymden. Fullständigt 
genomförda rymdföreställningar kan utspela sig t.ex. i form av statio
ner i en lokal eller annan yta - mindre händelser eller förlopp där 
betraktaren själv kan välja i vilken ordning han upplever det ena eller 
andra. 

T. ex: Ett danssolo pågår med pauser, upprepas i olika variationer.
En kvinna ligger i en säng, sätter sig med mellanrum upp och sjunger. 
Från taket hänger hörlurar, där en röst kommenterar den som för till
fället har dem på sig. I andra hörlurar kan man höra ett ljudband till 
en pågående TV-film om ett bostadsområde osv. (Föreställningen på 
Fylkingen, 1999) 

Alla dessa skeenden pågår samtidigt, utan någon synbar korrelation 
eller relation överhuvudtaget till varandra. Åskådaren kan börja var 
som helst, stanna hur länge eller kort som helst vid de olika statio
nerna. Åskådaren skapar verket. 

Som struktur kan man säga att det har en möjlighet just att uttrycka 
och bearbeta vår moderna belägenhet. Den moderna människans ano
nymitet, flyttbarhet, där våra öden verkar sammanlänkas mera av till
fälligheter än av avsikter. Den tillfälliga samexistensens slarviga och 
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ansvarslösa skönhet istället för egentliga förhållanden som utvecklas 

över tiden. Momentana parallellexistenser, samband som liknar synkroni

citet. Livet som punkter där vi möts och kanske föijs åt en liten bit. 

Dramaturgiska lån 
- metaforer och nyckelfigurer
Jag kommer att föreslå flera olika uppsättningar av benämningar. De 

flesta är på något sätt metaforiska, alltså har sin urbetydelse någon 

annanstans. 

Ofta kan en tillämpning i alla fall vara klargörande, som om man tar 

med sig den kvalitativa innebörden i ett begrepp till det det föreslås 

beteckna. 

Musik 
Det område som ligger närmast till hands att låna från är musiken. 

Inom musiken finns en gammal och känd vokabulär på olika nivåer 

och inom olika genrer, som betecknar kompositionselement och meto

der att komponera. 

Några förslag 
1. FRAS. Fras är en sångterm som betecknar en liten helhet, den

minsta sammanhållna utsagan. En musikalisk fras är t.ex. fyra takter.

2. TEMA. Tema är en melodisk helhet, avgränsad och igenkännbar.

3. SEKVENS är ett parti som t.ex. behandlar ett tema, med en sär

skild karaktär och medverkande.

4. SOLO är ett par ti som utförs av en "stämma" osv.

I musikalisk kompositionsterminologi kan man behandla dessa delar 

på olika sätt: 

Man kan t.ex. 

Upprepa 

Variera 

Transponera, "förflytta till annan tonart". 

Överleda, övergå från det ena till det andra genom att låta något ele-
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ment ur helheten övergå i en ny helhet. 

Också musikens rytmiska och dynamiska benämningar kan vara 

användbara: Man kan tala om legato, crescendo, staccato, mm. 

Medicin, fysik, meteorologi, mm. 

Man kan beskriva dynamik och igångsättande faktorer i medicinska 

termer som virus, smitta, feber, diarre, andhämtning, hjärtslag, m m. 

Fysikaliska namn som hävstång, vacuum, osmos, för att inte tala 

om energi eller entropi kan vara inspirerande, liksom att beskriva 

fenomen i termer av vulkanutbrott, vindar, fronter, solstrålar. 

En helhet kan likna en flodfärd, en bergsbestigning, en färd på 

öppet hav. 

Andra figurer 

Man kan också, för att återknyta till vårt figurbegrepp, försöka isole

ra dynamiska figurer som verkar på något sätt dominera verket eller 

bilda en sorts horisont: begär, längtan, vrede, svartsjuka, lögn kan 

fungera som inte bara tematiska namn utan också på något sätt 

strukturera ett stycke. 

Det gäller också fenomen som fällor, speglar, m m. 

Av lätt förståeliga skäl är dansteater, mixföreställningar och andra fria 

sceniska former ett veritabelt eldorado för den kreativa dramaturgen. 

Hon uppfinner sitt eget arbete och benämner det så att säga under 

gång. 

Men snart sagt alla dessa begrepp är också hur tillämpliga som helst 

på mera traditionella pjäser. Varenda föreställning skulle kunna beskri

vas i musikaliska termer, av tempo, rytm, intensitet. Att vi har valt att 

arbeta med, och överhuvudtaget behandla teaterföreställningar med 

verbala kategorier är faktiskt mest en vedertagen kutym på gränsen 

till sedvana. Jag är inte säker på att det ens konstituerar något själv

klart dominerade drag i publikens upplevelse. 
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Några ord om danskomposition 
Hur föreställer sig koreografen sin uppbyggnadsprocess? 

Antagligen finns det lika många svar som koreografer. 

Oftast återkommande är: Jag tänker inte. Jag gör. 

Bo Arenander: 

Koreografen skapar helt och hållet personligt. Dansen är den full

ständiga friheten. 

Jag går från det ena till det andra: Jag hittar något, då "vet" jag det, 

liksom äger det, då har jag någonting att börja med. Utifrån det söker 

jag mig till någonting nytt. Dansen är bortom det språkliga. Dess ime 

dynamik, tillväxt, kommunikation - det är bortom ord. Därför är •,jans 

inte bara ett annat sätt att bygga, det är ett annat sätt att förhåll,, sig. 

Man kan naturligtvis beskriva rörelser och rörelsesekvenser: 

Fallande, vilande, rullande, borrande, springande, mm. 

Man kan karakterisera dem i t.ex. dynamiska eller tempomässiga ter

mer: 

Våldsamt, fridfullt, långsamt, mm. 

Eller i nästan språkliga termer, och då har man redan placerat dem i 

någon sorts "läsning": 

Ansatser 

Skisser 

Citat 

Påståenden 

Fragment 

Man kan beskriva "bygget", vad man gör med sekvenserna, med ord 

som: 

Fortlöpande 

Avbrott 

Upprepningar 

Variationer 

Fokusering 
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Förflyttning av energi eller fokus 
Transformationer 
Överledningar. 

Det finns rumsligt dynamiska kategorier som: 
Harmonier 
Dissonanser 
Närheter 
Avstånd 
Repellering 
Attraktion 
Konflikter 
Kontakter 

Hur som helst - ofta uppstår benämningar på de olika sekvenserna 
helt enkelt ur vad som händer i dem, uttryckta i en sorts kodord: 
"sillar på stranden", "smeten", "smack i väggen", "brutna raden", 
"Liza". Ursprunget är t.ex. något ord som koreografen har använt för 
att försöka beskriva sin vision, eller något han sett - en metafor, en 
liknelse, en överförd association. 

Somliga talar om "ren" dans - med konsekvensen att det finns något 
man skulle kunna kalla "oren" dans. Vari ligger då "smutsen"? För en 
dansmässig purist är just berättelse och mimetiska lån något som 
besudlar uttrycket, vulgariserar den rena dansen. 

Å andra sidan kan man undra - varför är det ett självändamål? Varför 
är det viktigt att absolut ingenting får betyda någonting? 

En sekvens för två skapar ganska automatiskt hos publiken en stor 
mängd förslag till innehåll som handlar om olika aspekter på en relation. 

Man läser in partier som: 
"Vi kämpar på i vårt förhållande" 
"Vi har det för jävligt" 
"Vi utnyttjar varandra grovt" 
"Vi försöker skiljas men kan inte" 
"Vi tar nya tag" 
"Det är ändå värt det" 
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Kanske man vill förmedla något i den vägen? I så fall är det bara att 

ordna sina sekvenser i en ordning som också förmedlar någon sorts 

helhet eller slutsats. 

Vill man tvärtom undvika några associationer åt relationshållet, eller 

åtminstone inte alls begränsa sig till den tolkningsramen, så har man 

ändå detta att kämpa med. 

Det kan vara ganska svårt att dra gränser: vad är ett regelrätt mim

etiskt lån, och vad skulle man snarare kalla ett sinnligt identifierbart 

moment. Om en rörelse associerar till rinnande vatten, är det ett 

mimetiskt lån? 

Rörelse och text 

Ett fält som har öppnat en rad nya problem är föreställningar som 

kombinerar dans eller annat självständigt rörelseuttryck med text. 

Hur gör man? 

Det finns två huvudsakliga risker. 

TVISÖVLA 

Den ena är att de två uttrycken konkurrerar, att det, med ett uttryck 

från Thomas Tidhalm, blir en "tvisövla", en smörgås med två pålägg. 

TÅRTA PÅ TÅRTA 

Det andra är att rörelsen illustrerar texten, det blir tårta på tårta och 

effekten blir att åskådaren storknar. Det blir platt. 

Kampen mellan text och rörelse 

Ur åskådarens synpunkt: Man riktar sig till två ganska olika motta

garapparater hos åskådaren. Ofta kan man uppleva att texten vinner, 

att texten liksom ändå bildar förutsättningen för tolkning. Vi lever i en 

ordkultur, ordet förutsätts vara det som gäller. 

Man kan också säga att texten skapar en större värld. Texten 

spränger oavbrutet rum och tid, arbetar med beskrivningar, aningar, 

påståenden, avsikter, osv. osv - allt detta tvingar åskådarens språk-
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mottagare att arbeta. Rörelsen har däremot sin egen tid. 
Å andra sidan har den kroppsliga kommunikationen en styrka och 

möjlighet till tillgänglighet som orden inte har. 

Ur kreatörernas synpunkt. I "blandföreställningarna" möts både två 
uttryckstekniker och två yrkesgrupper. 

De allra flesta utövare är specialiserade - dansare på rörelse och 
skårJespelare på text och tal. Mycket få har samma tekniska behärsk
nimJ av båda uttrycksformerna. Det säger sig självt att det redan där
för är svårt att uppnå en riktigt tät och maximal totalitet, om samma 

:zrson skall både dansa och tala. Det ena vinner, det andra förlorar,
1 eroende på. Paradoxalt nog är det "lättare" att använda skådespe
',are, som man isåfall får domptera att stå i stort sett still. Inte 
heller det är lätt - att liksom existera och uttrycka sig med hela 
kroppen, fast man i stort sett inte gör någonting. Det är ändå lättare 
än att hitta en rimlig form för en dansare att uttrycka text. 

Kulturkollisionen mellan yrkesgrupperna kan också vara svårhanterlig. 
Den grundar sig ju endast delvis på egentliga skillnader i själva ge

staltningsmetoden, utan i förhållningssätt och motivationer. 
Inom teatern lägger man av tradition stor tyngdpunkt på "berättel

sen" och avsikten med berättelsen, vad man vill förmedla. En skåde
spelare vill därför ha ett större syfte klart, något att i stort förmedla. 
Dessutom är skådespelaren van att bygga upp sitt sceniska liv med 
motivationer, skådespelarens träning ligger i att handla utifrån impul
ser som kan vara sakliga eller psykologiska, men hela tiden verbalt 
definierade. 

För en skådespelare kan det vara svårt på gränsen till kränkande att 
"lyda order" på det sätt som för dansaren är helt natur! igt. 

För dansmänniskor framstår däremot ofta teaterkulturen som en 
sorts översitteri. Som att man ständigt och högröstat lanserar sina 
metoder som allmängiltiga, och sina verk som "verkligare", bara för 
att teaterverk i sin konstruktion har en större grad av härmning av det 
vanliga livet. Att teatern förbehåller sig ett gigantiskt tolkningsföre
träde också i förhållande till verkligheten. Även "verkligheten" består 
av rytm, rörelse, kroppsuttryck, energiladdningar, m.fl. element som 
dansen arbetar med. 
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De två kulturerna är absolut inte heller några symmetriska motpoler, 

vilket kan göra det ännu besvärligare. Båda bär på sin "sanning", sitt 

uttrycksbehov, sitt sammanhang och har väldigt olika sätt att tala om 
det. 

För skådespelaren verkar dansarens arbetsmetod, att följa instruktio

ner, extremt osjälvständigt och begränsande för det egna uttrycksbe

hovet. 

Men skådespelarens "slaveri" är knappast mindre. För dansaren, 

liksom för musikern som spelar efter noter, ligger en stor del av till

fredsställelsen i själva görandet, själva dansandet, själva spelandet. 

Man kanske också har lättare att ställa mål för sig själv. Skådespe
laren skall fungera i ett stort nät av bestämningar - text, reg11,

betydelser på alla möjliga nivåer. Han känner stort ansvar för att 
kommunikationen verkligen fungerar och har ett ständigt behov av 
bekräftelser på att den gör det. 

Dansaren överlämnar sig åt ett sorts "flow", och upprättar i så fall 

sin kommunikation där. 

Att dekonstruera texten 

En metod i arbeten som kombinerar rörelse och text är att försöka 

behandla ordet på ett lika konkret sätt som rörelsen. Att liksom för

söka hålla texten på mattan. 

Man kan kalla det för att detronisera ordet, att momentant bortse från 

betydelser och sammanhang utan bara behandla ordet som ett ljud. 

Ljudet kan man i sin tur behandla musikaliskt - med variationer i 

tempo rytm, intensitet, med uppdelning i sekvenser, med upprep

ningar, variationer, osv. 

Collagestruktur 
En "blandföreställning" byggs ofta upp av imrovisationer. Den stora 
inspirationen var 80-talets Pina Bausch som med sina dansare bygg

de upp sekvenser och variationer med grund i improvisationer runt 
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olika teman. Improvisationerna kan både vara rent tekniska, att "gå 

över golvet med en sko", eller bygga på en figur som "ensamhet" eller 

"längtan". 

Av hela detta material av fragment bygger man en helhet, ofta med 

soloinsatser som avlöser eller korsar varandra på olika sätt, sam

manbundna av "masscener" där hela gruppen gör "samma sak", eller 

varianter därav. 

Vilken är kompositionsmetoden? 

Det är i stort sett en "koreografmetod". Koreografen känner sig fram 

utifrån en sorts inre geigermätare. Eftersom man kan ha ett mycket 

stort material, handlar det till stor del om uteslutning och att välja 

bort, att säga ja eller nej. 

Småningom kan man urskilja någonting genomgående, som antag

ligen uttrycker saker i närheten av de ursprungliga improvisations

rubrikerna. 

T.ex. hos Mats Ek, som har gjort flera föreställningar av denna

karaktär verkar det ofta handla om att bygga upp en pose och sedan 

punktera den. Aspekter på alltings baksida. 

Aspekter på grymhet, grusade förhoppningar. Birgitta Egerbladh å 

andra sidan kan synas leta efter den nakna människan, rörande figu

rer av kontaktförsök och komiska tillkortakommanden. De medver

kande, som kan vara både dansare och skådespelare, har en mycket 

hög delaktighet i den färdiga föreställningen. Målet kanske delvis är 

att ge just dem en plats och en form att kommunicera i. 

Det tillfälligt sammansattas skönhet 

En collageföreställning kan ha en underbar skönhet som är samtidigt 

slarvig och precis. 

I rörelserna, i arrangemangets uppbyggnad finns en sträng precision, 

en absolut form. Samtidigt har mycket tillkommit av tillfälligheter, och 

en lekfull lätthet och direkthet i kommunikationen finns kvar som ett 

minne. 

När man arbetar med den här typen av föreställningar, slås man ofta 

av vilka intressanta saker som uppstår då man nästan på måfå sätter 

ihop helt olika element: text- rörelse- och framförallt musikpartier. 
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Helheten blir som ett kalejdoskop, där man får fram de mest häpnads

väckande klanger och även betydelser genom att "vrida på röret". 

Man kan också fundera över: kräver denna sorts föreställning en 

åskådare som är öppen? Som är villig att liksom ta plats i det gemen

samma energiflödet? 

Det största problemet för skådespelare i denna "sort" är att återupp

repa. Att hitta tekniska medel att skapa något som liknar det ur

sprungliga "livet" i en improvisationsakt. Detta är ett fortfarande gans

ka öppet fält. Tekniker att göra detta är upp till var och en - de lärs 

inte ut på teaterhögskolor och benämns inte i metodsammanhang. 

Dansaren däremot har en teknik att återupprepa en given sekvens. 

Problemet för dansaren ligger på en helt annan nivå: i att plötsligt få 

ett kommunikativt ansvar. Plötsligt och helt oförmedlat kan det uppstå 

en osäkerhet om vad som egentligen pågår, när man utsätts för mera 

direkta publikreaktioner. 

Med tiden kan det faktiskt uppstå en sorts mättnadskänsla och 

osäkerhet, både hos publiken och de utövande: Det är ganska tungt 

att utan överenskommelser hitta sätt att hålla liv i sin prestation kväll 

efter kväll. Som publik kan man tröttna på collageformens begräns

ningar. 

Man längtar efter större medvetenhet, "det tillfälligas" charm blir lik

som solkig i kanterna, man längtar efter mera gedigna byggen och fak

tiskt också mera utveckling. Fler höjdpunkter, större rensning, mera 

bygga uppåt, till någonting större. Man vill kanske skåda himlen, inte 

bara genom det jordiskt mänskliga, utan i sin mystiska dimension. 

En strävan bortom collaget, mot andra byggmetoder, är därför högst 

förståelig. 

Det handlar också delvis om hur man kan utveckla dramaturgens 

insats och den speciella dramaturgiska kreativiteten. Ju mera man 

erkänner dramaturgins insats i processen, desto mera kan man få ut 

av den. I detta till stor del namnlösa skapande, vet man ju inte vad 

något egentligen är innan man har benämnt det. Själva namnet kan 

sedan i sin tur föda nya ideer och inspirera till mera komplexa eller 

mera genomförda former. 
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Tio knep för att uppnå en 
känsla av helhet i ett collageverk 
1. Upprätta en avgränsad värld med några bestämningar.

2,. Inför utifrån kommande element eller karaktärer i detta, som sätter 

lgång komplikationer och turbulens. 

i 3. Viktigt är både att rörelsen i sig är rik och spänningsfylld, och att 

situationen rörelsemässigt bär på intressanta utvecklingsmöjligheter. 

4. Ytterligare viktigt är ett för den etablerade världen "relevant•

rörelsespråk.

5. För enhetlighet, måste man ekonomisera och sovra hårt - i uttrycks

medel såväl som i ideer och uttryck. 

6. Gör genomarbetade överledningar då en sekvens övergår i nästa,

fokusera på det mindre viktiga slutet av den första, som växer till

huvudsaken i den följande. 

7. Några genomgående starka karaktärer.

8. Uteblivna övergångar. Paradoxalt nog kan ett redovisat tidsklipp där

man liksom senare återvänder till samma situationer, skapa känsla av 

uttryckliga tidsförlopp och därmed helhet.

10. Musikanvändningen har alltid möjlighet att överbrygga, återkomma, 

etablera, färga.

Allt detta är mera eller mindre överledningsmedel, som kan hjälpa till 

med att skapa enhet och helhet så att säga i styckets längdriktning. 

En helt annan sak är däremot att bygga "på höjden". Där handlar det 

bara om att rensa ut, skärpa, arbeta vidare på sekvenser med utveck

lingspotential, försöka åtminstone någonstans under styckets gång 
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hitta en sorts peak performance, ett litet fönster mot det himmelska. 
Genom alla dessa funderingar kommer vi därför fram till någonting 
som egentligen ligger under, eller över alltsammans: På något sätt 
kanske all konst till sitt yttersta syfte stöter emot det gudomliga, Mot 
tystnaden, drömmen, mysteriet. Det osynliga och det onämnbara, det 
som inte alls låter sig beskrivas. Allt vårt stretande med formerna är 
kanske egentligen blott futtiga försök att bereda rum, platser och ti\�er 
för detta. Att tillverka drömfångare. \ 

\ 
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