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Vänskap med förhinder. Vad händer med en elak människa när han blir bemött som om han var snäll. Kan han stå emot känslorna? Tommy Krångh och Helena Hed-
lund i rollerna.  Bild: Håkan EkEBackE

teater/örebro. Teater på tre 
språk. ”Nu är jag här!” på Teater 
Martin Mutter kan ses av höran-
de, döva och hörselskadade 
utan att det behövs en tolk.

Magister Uno är ensam och elak. 
Han hatar barn. En dag träffar han 
en herrelös hund som tyr sig till 
honom. Men Uno tycker inte om 
hundar. Han avvisar djuret som 
överöser honom med kärlek. 

Vad händer med en elak män-
niska när han blir bemött som snäll? 
Kan han stå emot kärleken? Om 
det handlar föreställning ”Nu är jag 
här!” som har premiär på Teater 
Martin Mutter på fredag.

Sann historia

Manuset är skrivet av skådespelaren 
Helena Hedlund. Hon har inspire-
rats av den sanna historien om hun-
den Hachiko i Japan som valde ut 
sin egen husse. 

– Det är en fascinerande historia, 
säger Helena.

Det var när Helena fick i uppdrag 
att skriva en pjäs både för hörande, 
hörselskadade och döva som hon 
kom att tänka på den här historien. 
Var möts man och umgås utan att 

man kan varandras språk, fundera-
de hon. Och kom fram till att mötet 
mellan en hund och en man är ett 
exempel.

– Jag ville inte problematisera 
att man inte förstår varandra, säger 
hon.

I föreställningen talar Helena, 
som spelar hunden, medan Tommy 
Krångh, som spelar Uno, kommuni-
cerar på teckenspråk. 

Regissören Mia Nilsson har velat 
skapa en teater som fungerar att se 
för alla – utan tolk. 

– Jag ville att teckenspråket skulle 

få samma utrymme i gestaltningen 
på scenen. 

Ett tredje språk

Till talet och teckenspråket har Mia 
lagt ett tredje språk – bildens. Konst-
nären Cecilia Jansson är med på sce-
nen och tecknar på en ritplatta som 
projiceras på en skärm i fonden. Bil-
den används för att platsbestämma 
och förstärka stämningen i det som 
sker på scenen.

– Det här är ett pionjärprojekt att 
arbeta med tre språk samtidigt på 
scenen, säger Mia.

– Tidigare har man skuggtolkat 
föreställningar på teckenspråk. Nu 
blir det en förstagångsupplevelse för 
båda språken. Alla står sida vid sida. 
Jag har inte hört talats om någon 
som har gjort detta tidigare, fort-
sätter hon. 

Mötesplats

Under repetitionsarbetet har teatern 
använt sig av två referensklasser. 
En från Norrbyskolan och en från 
Birgittaskolan. Syftet med ”Nu är 
jag här!” är enligt Carina Nyström, 
producent och konstnärlig ledare 
på teatern, att skapa en mötesplats 
mellan döva och hörande, synliggö-
ra teckenspråket och att öka kultur-
utbudet för teckenspråkig publik. 

Projektet har bland annat fått ett 
stort ekonomiskt anslag från Svens-
ka postkodlotteriet och samarbe-
tar med Riksteatern i Örebro län. I 
höst spelas pjäsen för skolor i Öre-
bro och på Teater Pero i Stockholm. 
Till våren hoppas de kunna turnera i 
övriga länet och resten av landet. 
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Snällhet på tre språk

Linda Skugge 
(text)
Kristina Dig-
man (bild) 
God natt min 
katt
(Bonnier Carlsen)
Ålder: 3–6 år 

Linda Skugges bilderboks-
debut handlar om en flicka 
och hennes bästa vän, kat-
ten Sebbe. Det är en realis-
tisk och trovärdig historia 
med en hel del både roliga 
och sorgliga inslag. Jag gil-
lar slutet i boken, där flickan 
sitter ensam och tänker på 
att Sebbe är en kattstjärna 
som lyser på himlen. Kris-
tina Digmans uttrycksfulla 
bilder lyfter fram och ger 
mer dramatik åt den annars 
ganska beskedliga storyn.  

Ilon Wikland
Sotis – en 
alldeles sann 
historia
(Brombergs)
Ålder: 3–6 år  

Ilon Wikland är kanske 
mest känd som illustratör till 
Astrid Lindgrens verk. Hon 
har även författat en del 
egna böcker, ofta med själv-
biografiskt inslag. ”Sotis” är 
en sann historia om en liten 
flicka och lyckan hon kän-
ner över att vara med sin äls-
kade katt. Men glädjen för-
svinner när Sotis blir över-
körd och dör. Bokens stora 
behållning är de fantastiskt 
vackra och levande bilderna. 
Den tomma blicken hos den 
sorgsna och ensamma flick-
an i fönstret glömmer man 
inte i första taget. 

Lene Due 
Jensen 
Bodils kalas
(Alfabeta) 
Ålder: 3-6 år 

 
Barnkalas är 
en stor händelse och sär-
skilt när det är första gång-
en. Bodil är både rädd och 
förväntansfull: ”Allt är ord-
nat. Det finns ballonger, tår-
ta, serpentiner och en duk 
av papper att spilla saft på 
… … Men tänk om ingen 
kommer.” Texten är enkel 
och flyter bra och detta är en 
situation som säkert många 
barn har upplevt. Illustratio-
nerna är tyvärr lite tråkiga 
och opersonliga. 

IngeBorg ahlander

kulturskribent

Boktips 

Förstärker. 
Konstnären 
Cecilia Jansson 
är med på sce-
nen och tecknar 
på en ritplatta 
som projiceras 
på en skärm i 
fonden. Bilden 
används för att 
platsbestämma 
och förstärka 
stämningen i 
det som sker på 
scenen.
Bild: Håkan EkEBackE

TEATER MARTin MuTTER. Pjäs för hörande, döva och hörselskadade


