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Stipendierapport Theatertreffen Anna Hedelius

Den tysksprikiga dramatiken ligger i framkant vad gdller teateruttryck i Europa. I

Berlin ar teatern en del av samhd.lletpi ett sitt som vi bzrakan avundas i Sverige.

Undet mina dagar i staden kunde jug till min glzidje lesa teaterartiklar pi framsidan i

Berliner Zeitttngtill morgonkaffet. Och overdlt, till och med pi politikernivd., tycks

det foras ett samtal om konsten och kring vad den berdttar.

Mitt besok pi Theatertreffen och i Bedin vzr pk alla si.tt inspirerande och

vdrdefrrllt. Jag upptickte flera saker - att jagbehdrskar min skoltyska oindligt

mycket bittre an jaghade vigat hoppas pi. Det gjorde att jagignade mycket tid it

attlasa sivdl morgontidningen som sirskild teateqpress. Jag uppteckte ocksi att den

tyska teatern d.r precis si. intressant som jag hade forestdllt mig. Pn Theatertreffen

moter man regissorerna som bide vill och vhgar ta ut svdng rn , man moter

konstnd rerna s om v hgar utrnana kons tb egrepp et.

Mina intryck ktirg ett nplock av ftirestdllningarna:

Grinsoverskridande arbara fornamnet nir allkonstnd.ren Chdstoph Schlingensief i

Ein Kirche der Angst frrar ph samma ging dodsmissa och iteruppstindelse med firllt

utsmyckad kyrka, godspelsingare, barnkor, prd.ster, rokelse och nattvard. I en

blasfemisk performance med extra-allt viker han ut sig och sin lungcancer i en

smirtsam och grandi,os forestdllning.

Desto met avskalad irJiirgen Goschs Die Miiwe/Mdsen. Hdr moter vi en ensemble

som tolkar Tjechovs text si att den landar mitt i samtiden. Pjdsens unge drommare

Konstantin orerlr om Neue Formen/nya uttryck pi teatern, en onskan som blir

mer in infriad pi Theatetreffen.

Inte minst i Katie Mitchells uppsdttning avFranz Xaver Krcoz

Wunschkonsen/ )nskekonsert - en stilstudie i klaustrofobisk ensamhet och en i stort

sett repliklos uppsittning dir den sceniska gestaltningen ackompanjeras bide av livs



levande stri.kkvartett och i realtid utforda liud- och filmeffekter. Det ir ett

precisionsverk som kombinerar scenens direkthet med filmens intima nirbilder

vilket blir lika omskakande som genialt.

Pi Theatertreffen lyssnade jag ocksi till flera intressanta forestdllningssamtal samt

minglade och samtalade med teaterfolk i anslutning till forestdllningarna, vilket var

mycket lirorikt.

Bedin dr en kulturell smd.ltdegel och jag bekantade mig dven med skidespelarhus

som Schaubiihne och Volksbrihne, jag lyssnade till lunchkonsert med Bediner

Filharmoniker samt besokte det arkitektoniskt spdnnandeJudiska museet. Kort sagt

blev det en mycket matnyttig studieresa som har gett mig nya insikter i mitt yrke

och, framfor allt, blodad tand.

Som svensk teaterkritiker kinns det viktigt att iven i fortsittrringen rikta blicken

utit och uppleva hur teater kan se ut i vidden.
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