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BERNARDA - vi visste inte vilken tid det var
Federico Garcia Lorcas pjäs Bernardas hus från 
1936 har tillsammans med skönlitterära och 
nyskrivna texter inspirerat till en föreställning 
om diktatur och fascism. Föreställningen vill ge 
många röster plats med hjälp av rörelser, text 
och nyskriven musik. I samarbete mellan RTV 
Teater och RTV Dans, i regi och koreografi av Pelle 
Hanæus och Camilla Ekelöf, båda konstnärliga 
ledare på Regionteater Väst.

ATT PRATA OM SCENKONST I SKOLAN
Innan ni går på en föreställning är det bra om 
läraren har förberett eleverna genom att 
tydliggöra vilken konstform de ska se, längd, titel 
osv. I samtalet är det bra att undvika direkta 
värderingsfrågor. Var tydlig med att det är 
viktigare att tolka än att tycka.

I upplevelsen av en föreställning är du som 
betraktare lika viktig som personerna på scen. 
Det är i mötet mellan dig och karaktärerna på 
scenen som föreställningen sker. Din tolkning är 
med andra ord lika viktig och lika ”rätt” som det 
koreografen eller regissören har tänkt.

BESKRIV, TOLKA & REFLEKTERA
Det finns lika många sätt att se på en scenkonst-
föreställning som det finns människor i en publik 
och när det kommer till tolkning av konstnärliga 
verk finns inga rätt eller fel. Dock kan samtal 
efter en föreställning fördjupa upplevelsen och 
även ”öva” publiken på att få syn på sina egna 
reaktioner. I Regionteater Västs skrift ”Prata 
scenkonst” finns en modell för eftersamtal 
utförligt beskriven – här är en lite förkortad 
version.

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta. Vad heter föreställ-
ningen ni har sett? Hur såg scenrummet ut? Var 
det någon speciell ton eller färgskala som använ-
des i scenografin? Hur var ljuset? Användes några 
filmprojektioner? Hur många var det på scen? 
Minns du hur deras kostymer så ut? Vad minns 
du av musiken? Hur skulle du beskriva koreogra-
fin och rörelserna? De olika texterna? Kom ihåg 
att det ibland är de små detaljerna som ger mest 
information.

TOLKA
Nästa steg är att fundera på varför något var på 
ett visst sätt och där är det viktigt att komma 
ihåg att en föreställning består av en rad med-
vetna val. Varför heter föreställningen ”Bernarda 
– vi visste inte vilken tid det var” tror du? Vad 
tänkte du om scenrummet? Var det någon av 
personerna på scenen som du kände mer för än 
någon annan? Vad betyder blombladen på sce-
nen tror du? Var öppen för olika tolkningar och 
försök fånga upp de associationer som sticker 
iväg – kanske är det där de mest spännande 
tolkningarna ligger!

REFLEKTERA (vidare)
Slutligen kan samtalet komma in på större 
frågor där det finns plats för personliga 
upptäckter, tankar och fantasier – de fria as-
sociationerna. Vilka känslor fick du av musiken? 
Påminner den om något du brukar lyssna på? 
Vilken känsla gav föreställningen dig som helhet? 
Bär du med dig någonting särskilt efter föreställ-
ningen? Om du själv hade varit en del av teamet 
som arbetet med föreställningen – är det något 
du hade velat förändra då? Vad tycker du själv att 
det är intressant att göra scenkonst om?
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LÄNKTIPS

BRIS
BRIS hjälper barn som behöver prata med någon 
vuxen. Man kan ringa, mejla eller chatta. Det är 
anonymt och gratis för alla upp till 18 år.
Telefon: 116 111
www.bris.se

BEO – Barn- och elevombudet
Man kan kontakta Beo om man är kränkt eller 
mobbad i skolan, och inte får hjälp från sin skola. 
På sajten kan man också läsa om sina rättigheter. 
Telefon: 08-586 080 00
Mejl: beo@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se/sv/BEO

LINNAMOTTAGNINGEN
Är du tjej eller kille och utsatt för kontroll, hot eller 
våld av familj eller släkt? Linnamottagningen kan ge 
råd, stöd och skydd. Ring anonymt och gratis.
Jourtelefon: 020-40 70 40 
www.kvinnonet.wordpress.com

JOURHAVANDE KOMPIS
En chattjour som alla under 25 år kan vända sig till 
för att chatta om precis vad som helst. När man 
chattar med dem är man anonym. Röda Korsets 
Ungdomsförbund driver sajten.  
 http://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/
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SCENOGRAFI - scenrummet med väggar, möbler mm

KOREOGRAFI – val av rörelser, oftast i dansföreställningar

REGI – att bestämma vad skådespelarna ska göra på scenen

KOSTYM – dansare och skådespelares kläder och skor

MASK – dansare och skådespelares smink och frisyr

GRADÄNG – en läktare där publiken sitter

BLACKBOX – ett rum utan fönster till repetitioner och 

föreställningarTOI TOI TOI – skrockfullt ”Lycka till” inom dans

SPARK – skrockfullt ”Lycka till” inom teater


