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Gothenburg English Studio Theatre | The
woman in black
The woman in black är spännande, kuslig och faktiskt också rolig, skriver Mikaela Blomqvist.

Vissa föremål är så vanligt förekommande i spökhistorier att de fått en aura av
skräck behäftade vid sig permanent: gamla dockor och leksaker, speldosor, tomma
gungstolar,  klapprande  hästfötter,  tjock  dimma och  visslande  tåg.  Mycket  riktigt
dyker också alla dessa element upp i The woman in black som nu spelas för första
gången i Sverige på originalspråk av GEST.

Lika  vanligt  är  dock  inte  att  spökhistorier,  med  sitt  beroende  av  specialeffekter,
uppförs på scen. I The women in black är detta problem smart löst genom att en pjäs
uppförs i själva pjäsen. Mr Kipps har skrivit ner sin historia, önskar berätta den för
släkt  och  har  därför  anlitat  en  skådespelare  som  skall  skola  honom  inför
framträdandet. Att publiken, hjälpta av ett ljudband, får föreställa sig hundar, hus och
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hästar gör alltså stämningen bara mer kuslig. Pjäsen i pjäsen syftar inte till att skapa
distans, tvärtom är den en del av det verklighetsanspråk som hör spökhistorien till.

Efter lite inledande käbblande om huruvida materialet gör sig bäst för en uppläsning
eller ett uppförande börjar det omaka paret alltså spela upp Mr Kipps historia med
skådespelaren i huvudrollen som Mr Kipps och Mr Kipps själv i samtliga biroller.
Gary Whitaker  spelar  sin The Actor  snyggt,  från dennes inledande publikfriande
entusiasm till avslutande skräck och sorg och Jack McKenzie är imponerande som
Mr Kipps, som med allt  mer glädje spelar de människor han stött på ett antal år
tidigare.

Stämningen  byggs,  som sig  bör,  långsamt  upp.  Mr  Kipps,  en  ung  jurist,  får  ett
uppdrag i en avlägsen dimmig by. Ortsborna är skrämda och förtegna, Mr Kipps
inledningsvis trött och tveksam, och en svartklädd kvinna dyker gång på gång upp
och  försvinner.  Den  framdykande  kvinnan,  tillsammans  med  den  växlande
ljussättningen  som  låter  nya  rum  öppna  sig  på  den  lilla  scenen,  står  för
skrämseleffekterna.  Det är  spännande,  kusligt  och faktiskt  också roligt.  Med The
woman in black ger GEST oss en lekfull uppsättning. För spökhistorier må vara fulla
av slitna klichéer, men det är ju just dessa vi som publik vill se.
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