Trettondagsafton i Närebo utanför Lidköping
– Vi har valt att lägga fokus på vikten av att leva här och nu. / Gabriella Jakobsson, regissör

Malvolio i sina gula strumpor.

E

splanadteatern är en amatörteaterförening i Lidköping som
har en sommarscen i Närebo
strax utanför stan. I år spelar man
Trettondagsafton i regi av Gabriella
Jakobsson, verksamhets-och konstnärlig ledare på teatern. Jag pratar
med henne en månad innan premiär.

TRETTONDAGSAFTON ÄR EN PJÄS SOM
Gabriella Jakobsson haft i minnet
länge. Hon tycker det är roligt att
sätta upp en pjäs av just Shakespeare,
en dramatiker hon inte regisserat
något av förut.
– Texten i Trettondagsafton är intressant
på många sätt. Vi har förlagt handlingen till 1600-talet, men jag vill ändå att det samtidigt ska kännas helt
tidlöst.
– Jag såg en tv-version för längesen,
och jag tyckte det var en väldigt rolig
pjäs. Vi har valt att lägga fokus på
vikten av att leva här och nu.
– Gruppen som spelar är blandad.
Där finns de som spelat teater i åratal,
men också de som är nästan nybörjare och nu spelar sin andra uppsättning. Det har också varit en utmaning
att få till en jämn och homogen
grupp, och det känns redan väldigt
bra.
ÖVERSÄTTNINGEN MAN ANVÄNDER ÄR
C A Hagbergs från 1800-talet som
Gabriella Jakobsson har bearbetat för
att göra den förståelig för oss idag.
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Orsino får sina kläder testade av kostymören Helen Tejler.

– Jag har rättat till ordföljden ibland
och bytt ut en del ord. I början var
det en del som tyckte att texten
ibland var svår att förstå, så att jobba
med den har varit ett gemensamt
arbete. Man förstår ju också texten
bättre när man spelar den, och sedan
diskuterar den, än om man bara läser
den. Ändå har jag stor respekt för
språket, som ju är mer poetiskt när
sådana som Orsino och Olivia pratar
än i ’skoj-partierna’ med Tobias och
Andreas.
– Det är också roligt att sätta upp en
pjäs som har så många bottnar, och
som man kan analysera och komma
fram till olika saker, diskutera de olika
karaktärerna. Frågorna pjäsen tar upp
är verkligen allmängiltiga. En sådan
fråga handlar om att så mycket som
möjligt leva ut alla känslor som uppstår. Det känns som att man idag
stänger in så mycket inom sig själv, att
man har ett skyddsnät omkring sig.
Därför känns det så befriande att
sätta upp en pjäs som verkligen visar
motsatsen.
En karaktär som Gabriella Jakobsson
tycker är intressant är Malvolio.
– Han har relationer till både Olivia
och till tjänstfolket. Han är så inne i
sig själv, och han är inte nöjd med var
han befinner sig, utan vill nå toppen
och få möjlighet att sätta Tobias på
plats. Sedan går det för långt när de
andra driver med honom. I vår uppsättning är han ganska strikt i början,
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Malvolio inspärrad.

Foton: Linda Karlsson

men tar ut svängarna ordentligt när
han får sina gula strumpor på sig.
– Som en slags berättare genom hela
pjäsen har man valt Narren som ändå
inte har fler repliker än vanligt.
– Narren finns på plats mer än vad
som står i manus, betraktar olika
scener, och sitter ibland med i publiken så att man ska kunna se pjäsen
genom Narren. Det blir som en länk
mellan dåtid och nutid, så att det
hela ska kännas mer aktuellt. Narren
presenterar olika scener och går in
och ut ur pjäsen som den berättare
hon också är.
Ja, Narren spelas av en kvinna men
jag vill att hon ska vara könlös så att
alla kan identifiera sig med ... Narren.
Ensemblen består annars mest av
kvinnor, som spelar både Andreas,
Tobias och Fabio. Publiken kommer
förstås förstå att det är kvinnor som
spelar, men vi försöker ändå jobba
med att de som spelar män har lite
mörkare röster och en förändrad
kroppshållning.
– ORSINO BLIR I VÅR UPPSÄTTNING
förälskad i Cesario som människa, så
vi har faktiskt strukit Orsinos replik
på slutet: ”Men när man pryder dig i
annan skrud, då är du mer, du är Orsinos
brud”. Han väljer Cesario oavsett om
det är en kvinna eller en man. Kärleken blir både ålderslös och könlös.
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