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Fyrverkeri åt alla håll  
fakta  

TEATER 

AMORINA | Av C J L Almqvist | Regi och koncept Erik Holmström, Nils Poletti, Carina 
Ehrenholm | Turteatern, Stockholm i samarbete med Teaterhögskolan i Luleå | Speltid 4 t. 

I "Amorina" kallar Almqvist scenerna för "tavlor" och vips svarar Turteatern med att ställa 
upp tre stora väggar där målningar projiceras, med guldram och allt, nationalromantiska 
nejder och düsseldorfiga kritter. Teaterns konstnärliga ledartrojka, som nyss tog emot 
Expressens teaterpris, En bit av Georgs (Rydebergs) hatt, har denna gång regisserat 
tillsammans, och skapat en helhet i bild och ton utan synliga skarvar. 

Trion har inte bara samarbetat med varandra utan med Teaterhögskolan i Luleå, vars 
avgångsklass fått dela på de många rollerna genom lottning. Summa tio aktörer är klädda i 
svarta underkläder och korsett, ty det är år 1739 i "Amorina", ett så kallat läsdrama som 
egentligen heter "De fyra" av Carl Jonas Love Almqvist. Här får de som examensprov spela 
allt från grönsiska till spåkvinna, från skogshare till vampyr på högsta stiliseringsnivå. 

  



Att dekonstruera just romantikens många blommiga och mystiskt doftande klichéer blir 
särskilt kul, men fyra timmar är långt. Mycket långt. För långt. 

Avgångsklassen fungerar som ett urverk, byter peruker och tonlägen och sinnesstämning lika 
smidigt som musiken växlar från Grieg till Mahler eller den svulstiga musiken till salig tv-
serien "Onedinlinjen". 

Det blir både examen i Ruskaby skola och Fablernas värld, Frankensteins monster och 
Värmlänningarna, frigörande och tillåtande. Men på väg in i tredje timmen infinner sig en 
jämn upptågslunk och jag börjar undra: vadan och varthän? Och när den fjärde timmen känns 
monoton och avslutas med ett evighetslångt (men humoristiskt) koreograferat applådtack står 
det klart: 

Kanske man inte ville något annat än att ha roligt, leka teater, öva sig, testa ett lustfyllt allt-på-
en-gång. 

Men den målsökande robot som Turteatern riggat tidigare, och som får scenkonsternas 
entusiaster att ta tuben till Kärrtorp, har inte använts denna gång. Nu idkas fyrverkeri åt alla 
håll; om av handfallenhet eller respekt inför Almqvists fladdrande låga kan diskuteras. 
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