
TEATER
THE WOMAN IN BLACK
Av Stephen Mallatratt & Susan Hill. Regi Gary Whitaker
& Johan Friberg. Gothenburg English Studio Theatre.
Till och med 14 december.

Varför West End-teatrarna i London
nästan alltid har spökhistorier i sin
repertoar vet jag inte. Kanske är
det Shakespeare som satt
standarden med sina
världsberömda vålnader i "Hamlet",
"Macbeth" och "Rickard III".

Redan på 20-talet skrämde J M Barrie (han med Peter Pan) slag på londonborna
med spökpjäsen "Mary Rose", för ett tiotal år sedan gjorde irländske dramatikern
Conor McPherson succé med kusliga "The Weir" och i vår återkommer Jeremy
Dyson och Eddie Nymans "Ghost Stories" till londonscenerna efter några års
frånvaro.

 
Men den mest kända spökpjäsen är Stephen Mallatratts "The Woman In Black",

baserad på en roman av Susan Hill. Den är inne på sitt 25:e raka spelår i London -
bara Agatha Christies "Mousetrap" har en längre svit bland talpjäserna.

Nu har den också fått svensk premiär på originalspråket, tack vare Gothenburg
English Studio Theatre (GEST). Som vanligt en mycket proffsig produktion med
utmärkt skådespeleri - denna gång av Jack McKenzie, inlånad från England, och Gary
Whitaker, teaterns grundare och regissör.

 
Whitaker får också regihjälp av Teater Tamauers Johan Friberg - tillsammans

bjuder herrarna generöst på isande skrik, flashande spökansikten, mystiska ljud från
övervåningen och tjocka dimmor, det vill säga teaterrök, från myren.

Det är något väldigt osvenskt och sympatiskt detta, att på fullt allvar presentera en
spökpjäs för vuxna. Utan några existentiella djup, utan politiska eller moraliska
övertoner, utan annat än lusten att berätta en bra historia med hjälp av ett förträffligt
manus och gott teaterhantverk.

Stephen Mallatratts bearbetning av Susan Hills berättelse om spökhuset Eel Marsh
presenterar historien som en pjäs i pjäsen. En gammal man söker upp en regissör för
att få råd om hur han bäst ska göra sin märkliga berättelse känd för eftervärlden.

De kommer överens om att göra en scenisk gestaltning: regissören ska spela den
gamle mannen och mannen själv ska spela övriga personer i berättelsen.

Vad vi får bevittna är sedan animerade repetitioner som, efterhand, blir alltmer
nervpirrande för båda.

 
Gary Whitaker växlar skickligt mellan amatörskådespelarens kantighet och sin

verkliga skådespelarkonst, Jack McKenzie balanserar, i sin tur, den självsäkre
regissören i sin ramroll mot en alltmer skärrad berättare/gestaltare.
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Spöklikt. På imaginär åsnekärra ut till spökhuset: Gary Whitaker, som kusk och Jack
McKenzie som ung jurist i "The Woman In Black". Foto: Lina Ikse

Kalla kårar i
novembermörkret

Kalla kårar i novembermörkret | Kultur GT http://www.expressen.se/gt/kultur/kalla-karar-i-novembermor...

1 av 2 2013-11-11 15:16



 

Det kan låta krångligt men blir glasklart på scenen och, mycket snart, tillräckligt
kusligt för att, då och då, få kvinnor i publiken att skrika till av fasa och deras manliga
sällskap att skratta halvhögt och avväpnande.

Att man inte tar med sig några djupare funderingar ut i novembermörkret efteråt kan
kvitta för min del. Vill man, däremot, ha teater som betyder något eller ställer de stora
frågorna i livet får man gå någon annanstans.
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