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Kultur & Nöjen. Koreografin levs ut ordentligt men de individuella
kärleksödena framställs utan något rikare känsloflöde skriver Carlhåkan
Larsén som sett "Teaterbåten".

”Teaterbåten” intar sedan 1927 en portalposition i musikalens historia.
Slentrianromantiken ersätts av ett seriöst ämne, rasblandning och rasfördomar – låt
vara att glitter och glamour fortfarande är livsviktiga på Cotton Blossom, showbåten
som gör strandhugg längs Mississippi.

I en stad som Kapstaden kan Show Boat säkert få speciell tyngd. Men det är inte lätt
att förhålla sig till Cape Town Operas uppsättning. Är den representativ för
institutionens konstnärliga intention och spelstil? Hade föreställningen producerats
på en svensk scen hade man säkert kallat den aningslös, kanske naiv. Nu är saken inte
så enkel. Den sydafrikanska teatermiljön har förstås annan profil och publiken andra
preferenser, och insceneringen, med sin praktiska simultanscenbild och sin flotta
effektivitet, visar uppenbar hantverksskicklighet i traditionell anda.

Regissören för ”Askungen” (nästa premiär på Malmö opera) ville i en intervju nyligen
skilja mellan ”traditionell” och ”progressiv” spelstil. Men skillnaden behöver inte gälla
kvalitet. Det ”progressiva” yttrar sig ofta bara som förflyttning av handlingen några
hundra år eller så och att man skjuter med kulsprutor i stället för med pilbågar. Och,
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för resten, nu kan det snart vara progressivt med historisk observans i stället så som i
den här Teaterbåten, där 1800-tal i Sydstaterna är 1800-tal och där charleston dansas
i korrekt 1920-tal. Det finns en behjärtansvärd, nästan rörande, pietet i detta.

Samtidigt finns det risker med ett statiskt förhållningssätt. Var är den personliga
stämpeln i regin? Var hittar man den livgivande andan i det ofta rätt schablonmässiga
och ospännande agerandet? Teaterbåten kapar inte förtöjningarna för att styra ut på
de konstnärliga djupen.

Det hindrar inte att det finns en viss strömstyrka. Den ligger på det musikaliska
planet. Jerome Kern kunde sin sak och örhängena dinglar som de ska. Styckets
musikaliska ledmotiv är ju den berömda ”Ol’Man River”, den eviga floden.
Godmodige Xolela Sixaba sjunger den gång på gång med lugn auktoritet, och hans
Queenie, Miranda Tini, står för värme och slagfärdighet på båten. De fungerar
utmärkt som galjonsfigurer i ensemblen. Koreografin levs ut ordentligt men de
individuella kärleksödena framställs utan något rikare känsloflöde. Man hade trots
allt väntat sig ett skarpare grepp om det klassiska stycket.
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Musik: Jerome Kern.

Libretto: Oscar Hammerstein II.

Regi: Janis Honeyman.

Scenografi: Johan Engels.

Kostym: Birrie le Roux. Koreografi: Timothy le Roux.

Ljus: Mannie Manim.

Dir: Albert Horne.
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