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det lilla
”From a little spark  
may burst a flame.”
Dante Alighieri, italiensk författare och poet.

Skickligt bollande 
med karaktärerna

Vi välkomnas av en gladlynt person. 
Den röda näsan skvallrar om att han är 
en clown. En gycklare, en narr. Han är 
en rollfigur, som söker sin skådespelare.

TeaTer

Utan en skådespelare kan 
han inte berätta sin his-
toria från scenen, för oss 
– publiken – och då finns 
han inte.

När ”Rollen” hittar 
rätt är det en pojke han 
finner. Under många år 
måste han försöka över-
tyga, lirka och till och 
med skrämma gossen 
till att bli skådespelare. 
Han lyckas småningom. 
Skådespelaren ger ho-
nom äntligen sitt kött och 
blod, men är oberäknelig, 
osäker och i behov av en 
trygg plats att återvända 
till. Liksom människan 
är vilsen och söker vadde-
ra sig mot tillvarons vassa 
kanter.

”Den komiska trage-
din” säger sig vara en 
hyllning, om än vårdslös 
till Dantes original, ”Den 
gudomliga komedin”. 
Den senare har väl de 
flesta läst i skolan. Men 
finns den bevarad i min-
net? Fragment av him-
mel, skärseld och helve-
te kanske flimrar förbi. 
Namnet Vergilius plop-
par opp och visst var väl 
Dante med själv också? 
Det handlar i alla fall om 
livet, kärleken, tiden och 
döden.

I första akten har pjä-
sen lite svårt att komma 
igång. Publiken behöver 
tid för att förstå formen. 
”Rollen” agerar kon-
ferencier och gestaltar 
samtidigt det första mö-
tet med pojken medan 
”Skådespelaren” förvir-
rat ränner kors och tvärs 
över scenen, plockar med 
manus och ber om ursäkt 
för sitt sökande. 

En känsla av när bör-

jar pjäsen egentligen? in-
finner sig. Efter paus har 
polletten trillat ner ute i 
salongen och spelet skru-
vas upp till ett hejdlöst 
tempo. Det är en inferna-
lisk katt- och råttalek, där 
Rollen/Skådespelaren 
slåss inom en och samma 
kropp och det blir riktigt, 
riktigt roligt. Åke Arvids-
son gör en stark presta-
tion. Trots att han slänger 
sig mellan ett flertal ka-
raktärer missar han ald-
rig. Inte ens när man tror 
att han gör det! 

Den enkla scenbilden, 
med en klassiskt röd ridå, 
samt ljusteknikern Klas 
gör det lätt att i fantasin 
bygga upp miljöer och 
händelseförlopp. Och 
den som är rädd för clow-
ner hade inte behövt oroa 
sig. Till syvende och sist 
är vi alla en clown i livets 
komiska tragedi.
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