Ensemblen repeterar, fr. v: Harón Sánchez, Monica Albornoz, Joséphine Wistedt, Jamil Drissi. (Foto: Simon Revilla)

Denna lärarhandledning fungerar som stöd för dig som ska samtala med eleverna om
föreställningen Världen hade varit ledsen sedan i tisdag. Vi vill inspirera dig i ditt arbete
och ge dig några förslag till diskussioner och fördjupat arbete i klassrummet. Du väljer
själv ut de delar som du tycker är relevanta för dina elever.
Väl mött!
Monika Wade, konstnärlig ledare på aliasTEATERN

Grafik för omslaget: Andrea Devia Nuño

Om föreställningen
En man får plötsligt vingar. En grupp barn fastnar i ett hav av ljus. Två personer gifter sig, men brudens
ringfinger vill inte sluta att blöda. Baserat på tre berättelser av Gabriel Garcia Márquez, ställs frågan: vad
händer när människan drabbas av det som är utanför hennes kontroll?
I samband med 40-års jubiléet av Gabriel García Márquez nobelpris i litteratur sätter aliasTEATERN upp
en föreställning baserad på tre noveller av den magiska realismens förgrundsgestalt. Med ett visuellt och
rörelsebaserat berättande är regissören Shari Sabel Strandmarks bearbetning en nyskapande invit till
igenkänning, lek och eftertanke.

Första arbetsmötet om kring föreställningen (kollationering)

Om aliasTEATERN
aliasTEATERN grundades 1994 , och är ett andrum i Stockholms kulturliv; en
plats för det annorlunda, nyskapande och oväntade mötet. Vi representerar den
spansktalande diasporan och brinner för frågor om identitet, tillhörighet och
mellanförskap. Teaterns arbete springer från en stolt tradition som den första
”invandrarscenen” i Sverige, där många pjäser från Latinamerika satts upp på
svenska för första gången. Idag öppnar vi upp dörrarna för en ny generation, med
nyfiken utblick, och som en självklar plats för världsdramatik.

Om novellerna
Föreställningen baserad på tre noveller som finns utgivna på svenska och spanska. Vi rekommenderar
novellen Ljuset är som vattnet som finns i novellsamlingen Tolv långväga berättelser (1992) översättning
Peter Landelius, utgiven på Wahlström & Widstrand (se Länkar och vidare läsning).
Un señor muy viejo con unas alas enormes (En

de kan segla på ljuset i lägenheten. När föräldrar

gammal man med enorma vingar)

är hemifrån öppnar de upp kranarna, och ljuset

En dag dimper en bevingad, trött och sjuk man

flödar ut. Men en dag svämmar lägenheten över.

ned i en liten by. Människorna vet inte vad de ska
tro. Är det en ängel som kommit för att stanna?
Är det domedagen som väntar? De slits mellan
tvivel och förvirring om hur de ska förhålla sig till
detta nya. Några börjar slå mynt på miraklet.

El rastro de tu sangre en la nieve (Spåret av ditt
blod i snön)
Billy och Nena är ett ungt förälskat par på
bröllopsresa. Efter att ha stuckit sig på tagg från
brudbuketten vill Nenas finger inte sluta blöda,

La luz es como el agua (Ljuset är som vattnet)
Syskonen Totó och Joel önskar sig en roddbåt i
julklapp, och eftersom de fått goda betyg ger
föräldrarna med sig. Barnen upptäcker snart att

och tillslut läggs hon in på sjukhus. Efter
upprepade försök att få träffa sin fästmö, isolerar
sig Billy från omvärlden, sover, äter och fantiserar
om hur de snart kommer att återse varandra.

Regissören Shari Sabel Strandmark under manusarbetet. (foto: Simon Revilla)

Regissören har ordet

Jag hittade novellsamlingen “Todos los cuentos”

som också själv medverkar i föreställningen och

i en bokhandel i Madrid för flera år sedan, och

hon sa: novellteater! Begreppet fångar det vi är

köpte den eftersom jag sedan en tid tillbaka

ute efter, att skapa en upplevelse av flera

hade en stark längtan efter att dels komma

nedslag, flera världar i en.

närmare den litterära spanskan och dels att få
möta

Garcia

Márquez

på

nytt,

efter

I sitt berättande använder sig Garcia Márquez

läsupplevelsen Hundra år av ensamhet. Jag

av slagkraftiga bilder. I vårt utforskande av sätt

möttes av en bok fylld av korta, färgstarka

hans magiska realism kan gestaltas på scenen

marqeziska världar, och blev förtjust i det

har vi haft kropp och rörelse som utgångspunkt.

kärnfulla uttrycket. Jag skulle älska att gå oftare
från teatern med känslan av att vilja ha mer av
allt. Så pratade jag med koreografen, Joséphine,

Shari Sabel Strandmark

Inför föreställningen
Teatern är en av de få platser där vi tillsammans

●

som individer upplever något som bara händer
här och nu och aldrig mer. Det finns varken

Har du varit på teatern någon gång?
Hur var det?

●

Vad är skillnaden mellan att uppleva

pausknapp eller möjlighet att få just exakt

något tillsammans med andra och att

samma upplevelse igen. Vi möter tillsammans

uppleva det själv?

och reflekterar individuellt. Teatern är en plats

●

Hur är det att vara publik på teatern i

där vi kan möta andras historier och kanske

jämförelse med att till exempel gå på

även få syn på oss själva.

bio?

Förbered gärna dina elever på allt det praktiska
som hör till besöket, exempelvis tider, plats och
annan väsentlig information. Du kan även
introducera

teaterbesöket

genom att ställa frågor:

i

klassrummet

Efter föreställningen
Ge eleverna tid att låta upplevelsen sjunka in. Vi
rekommenderar

att

ha

ett samtal kring

föreställningen kort efteråt så att ni ger plats
för fördjupad reflexion om såväl handling som
tematik. Du kan även inleda en diskussion kring
det konstnärliga uttrycket i form av gestaltning,
ljud, ljus, kostym, mask och scenografi.
Under en minnesrunda kan du som lärare ge alla
elever

möjlighet

att

tänka

tillbaka

på

föreställningen och minnas specifika detaljer.
Det kan vara en enskild händelse eller något så
enkelt som ett klädesplagg, ett ljud eller en
rörelse. Fortsätt sedan att tillsammans beskriva
föreställningen på ett objektivt sätt, fritt från
värdering och tolkning. På så sätt kan alla i
klassen delta på lika villkor och du skapar en bra
grund för att eleverna även ska våga säga något
när ni sedan går över till tolkningar och
diskussioner.

Frågor att diskutera
• Vilka tankar och frågor väckte föreställningen
hos dig?
• Hur skilde sig läsupplevelsen av novellen från
föreställningen? (ifall ni läst förlagorna).
• Vad innebär magisk realism, och hur
framställs det i föreställningen?
• Hur reagerar karaktärerna inför det “magiska”
eller “övernaturliga” som sker?
• Var det någon rörelse eller fysisk sekvens som
gjorde ett starkare intryck på dig? Varför?
(Beskriv och berätta).

Teman att fördjupa sig i
Ordning/kaos
Fantasi/verklighet
Rädslor /döden
Frihet/ensamhet
Relationer mellan föräldrar och barn
Stereotyper

Om Gabriel Garcia Márquez

böckerna; Den onda timmen (1962), Översten
får inga brev (1961) och novellsamlingen Mamá

Gabriel

García

Márquez

föddes

1928

i

Aracataca, en liten by vid Colombias atlantkust,

Grandes begravning (1962) börjar man skönja
konturerna av den fantastiska byn Macondo.

där han växte upp hos sina morföräldrar. Hans
barndomsår kom att ligga till grund för en stor

1967 utkom Hundra år av ensamhet, en roman

del av hans författarskap. Han hävdade själv att

som omedelbart blev mycket uppskattad av

det intressantaste i hans liv inträffade innan

såväl kritiker som publik och som befäste

han fyllt åtta år.

García Márquez ställning som en av de stora
författarna i vår tid. Den kom att, under ett

År 1947 började han sina universitetsstudier i

kvarts sekel, säljas i mer än 30 milj. exemplar

juridik

och låg till grund för Garcia Marquez nobelpris i

och

statskunskap

och

samma år

publicerade dagstidningen El Espectador hans

litteratur

1982.

Han

var

den

fjärde

första berättelse; La tercera resignación. 1948

latinamerikanen att tilldelas nobelpriset, efter

flyttade han till Cartagena, där han arbetade

de chilenska poeterna Gabriela Mistral 1945

som journalist på dagstidningen El Universal.

och Pablo Neruda 1971 och den guatemalanska

Han har därefter varit skribent på oräkneliga

författaren Miguel Ángel Asturias 1967.1

tidningar och tidskrifter i Amerika och Europa.
Hans första roman, La hojarasca (Virvlande löv),
gavs ut 1955, och i denna och de följande

1

G.G.M författarpresentation (Bonniers)
https://www.albertbonniersforlag.se/forfattare/1
7109/gabriel-garcia-marquez/

ST/LL © Kazuo Fukunaga, Ryuichi Maruo

Om magisk realism
Den litterära genren magisk realism förknippas med flera stora författare, huvudsakligen från
Latinamerika. Begreppet magisk realism söker sätta ord på de stunder där det vardagliga möter det
övernaturliga, det spirituella, det i stunden minst förväntade. Juán Rulfo, Isabel Allende, Laura Esquivel
och Gabriel García Márquez är alla betydelsefulla författare som bidragit till att associera genren magisk
realism till det som kallats för den latinamerikanska litterära boomen. Men magisk realism är trots allt
något universellt, något för alla att relatera till. Juán Rulfo har berättat att han varit inspirerad av Selma
Lagerlöf2.

Diskussion

2

●

Vad innebär magisk realism i litteraturen?

●

Är magisk realism ett viktigt perspektiv? Diskutera.

●

Har du varit med om magisk realism i ditt egna liv?

Rulfo: Inmortal scribe of the dead - Ariel Dorfman (The New York Review)
((https://www.nybooks.com/daily/2018/02/23/rulfo-immortal-scribe-of-the-dead/

Länkar och vidare läsning

Ljuset är som vatten (novell, i översättning av Peter

Doce cuentos peregrinos (originalspråk spanska)

Landelius, 1993).

https://biblioteket.stockholm.se/titel/296504

https://www.aliasteatern.com/pedagogisktmaterial
Tolv långväga berättelser (svensk översättning)
https://varldslitteratur.se/bok/tolv-l%C3%A5ngv%C

Magisk realism i litteraturen (Arbetaren: 17 januari,
2015)
https://www.arbetaren.se/2015/01/17/magisk-reali
sm-i-litteraturen/

3%A4ga-ber%C3%A4ttelser

Världen hade varit ledsen sedan i tisdags
Premiär: 24:e sep kl 19
Skolpremiär: 27:e sep kl 10
Spelas fram till: 20:e okt
Kontakt för skolbokningar:
Katarina Rosenback, katarina@aliasteatern.com
Medverkande:
Joséphine Wistedt
Harón Sánchez
Jamil Drissi
Monica Albornoz
Gruppfoto med regissör och ensemble

Regi & bearbetning: Shari Sabel Strandmark
Koreograf: Joséphine Wistedt
Dramaturg: Eva-Maria Benavente Dahlin
Scenografi: Anja Ruehle och Aitor Casero
Kostym: Anja Ruehle
Mask: Lena Strandmark
Ljud & musik: Katharina Stenbeck
Grafisk form : Andrea Devia-Nuño
Producent: Simon Revilla
Producerat av: aliasTEATERN i samarbete med Innovadora Stockholm
Med stöd av: Stockholms Stad, Kulturrådet, Helge Ax:on Johnssons stiftelse och Svante Bergströms
Teaterstiftelse.

