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SHAKESPEARETRAGEDI  SOM  LÄTTSAM  UNDERHÅLLNING  
  
TEATER  Hur  är  det  möjligt?  Att  få  med  sig  publiken  så  till  den  milda  grad  att  även  Shakespeares  
mest  tragiska  tragedi  blir  till  lättsam  underhållning.  Är  det  kanske  genom  att  låta  de  stackars  
döende,  plågade  karaktärerna  spelas  av  toalettborstar  och  andra  städredskap?  Nej,  hellre  då  
genom  att  Sonja  Lindblom  och  Johan  Svensson  omsluter  spelet  med  en  personlig  ram  där  de  
ifrågasätter  den  fina  kulturen.  
  
Publiken  blir  inbjudna  likt  gäster  i  deras  vardagsrum.  Men  istället  för  att  berätta  en  långrandig  
historia  om  sin  släkt  med  outhärdligt  många  namn  –  leder  de  alla  genom  den  förskräckliga  
historien  om  Titus  Andronicus.  
  
Det  saknas  inte  roller,  efter  ett  tiotal  entréer  tappas  räkningen.  Med  skrämmande  duktigt  
imiterade  dialekter,  trovärdiga  minspel  och  ett  samarbete  utöver  gränserna  lyckas  de  två  
skådespelarna  gestalta  en  hel  teaterensemble.  
  
Sonjas  dialog  med  sin  egen  hand  är  magisk  i  sin  exakthet.  Att  en  handflata  bara  kan  vara  så  
öppen  och  ryggen  på  en  hand  så  frånstötande.  Hon  ser  ut  att  själv  känna  sig  avvisad  i  sin  andra  
karaktär.  Johan,  eller  Titus,  låter  som  en  komisk  göteborgare  men  är  en  självfördömande  och  
barnasörjande  romare.  Som  afrogoten  Aaron  låter  Johan  som  en  klok  stockholmare  men  är  
egentligen  hjärnan  bakom  bestialiska  handlingar  som  han  låter  andra  utföra.  Båda  rollerna  är  
överdrivet  dramatiska  men  så  skickligt  olika  att  de  väcker  sympati  i  sin  förtvivlan.  
  
Utan  den  personliga  inramningen  hade  spelet  kunnat  kännas  enbart  makabert.  Och  slutet  är  
självklart  –  de  flesta,  om  inte  alla,  dör.  Sonjas  och  Johans  slut  känns  däremot  mer  abrupt.  
Självklart  måste  deras  historia  också  sluta  när  alla  karaktärer  är  döda  men  kanske  inte  så  
snabbt.  
  
Endast  en  kort  summering  om  att  pjäsen  handlar  om  att  inte  hämnas  känns  onödigt  torrt  och  
meningslöst.  Nog  finns  det  ett  betydligt  viktigare  budskap  än  så?  Det  är  väl  en  verkligt  förtvivlad  
pjäs  om  människans  uppgivenhet  över  att  inte  ha  kunnat  rädda  sina  egna  barn.  Om  oförmågan  
att  hantera  sin  självfördömelse  som  tar  sig  uttryck  i  hat  och  hämnd.  
  
Fast  egentligen  känns  det  nog  mest  avhugget  eftersom  det  finns  en  omättlig  längtan  att  få  se  
ännu  mer  av  det  magiska  skådespeleriet.  
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