“It’s a poor sort of memory that only goes backwards”
(Hjärter Dam, Alice i underlandet, Lewis Caroll)
Four Swedish nurses on a trip handlar om ett vykort; ett minne som vi skrivit ned och skickat från en främmande plats
för att bevaras för framtiden. Kortet blir ett instrument för att försöka återberätta sceniskt hur historia skrivs i nuet.
Hur verkligheten kan förvrängas och förändras från upplevelse till minne, till historia och till fiktion. Hur verkligheten kan
manipuleras och användas för att skapa ideologier eller politik.
Dåtid och historia, både när det gäller den “stora” eller den “personliga”, skrivs alltid från en specifik synvinkel.
Den som berättar skapar den. En historia skrivs om för att någon/något har ett behov att göra det. Ett behov att
tillrättalägga, stadga en ideologi, en politisk makt eller skapa en gräns mellan två parter. En historia speglar ett sätt
att se världen och ett sätt att se på “den andre”.
I arbetet med Four Swedish nurses on a trip kommer vi att utgå från oss själva, där vi är, här och nu.
Vi bär också inom oss de motstridiga strömmar som uppstår i och med att man förflyttar sig och när gränser
passeras. Vi är ibland utlänningar, ibland bofasta, emigranter, immigranter och mer eller mindre privilegierade
människor. Vi har en identitet som vi bär med, på, och om oss, framförallt gentemot den “den andre”.
Four Swedish... är den andra produktionen med Ubik Group. Det vi undersöker är vår bild av hur vi ser, tar in
och förstår verkligheten/samhället vi befinner oss i. Vårt första projekt handlade om en ensam och totalt
bortglömd man, Adam Krassovski. Instängd i ett slags laboratorium är han besatt av att spara allt, i rädslan av att
förlora kontrollen över sitt liv och att förlora sig själv. Pjäsen är formulerad i dagboksform och speglar mannens inre
tankar. Till skillnad mot det första projektet söker vi nu en mer öppen terräng. Istället för att berätta den lilla, intima
historien vill vi nu länka oss till den stora mänskliga historien och till hur man förhåller sig till “hemma” och “borta”.
Genom att göra ett slags utgrävning i de minnesmaterial vi bär på vill vi få fram det skelett som historieskrivandets
mekanismer kan vara uppbygga av, små beståndsdelar i en stor konstruktion sammanbundna av verklighet och
fiktion.
Dessa mekanismer är vi intresserade av, en ”objektiv” syn på det som befinner sig på andra sidan gränsen, på
främmande mark och på ”den andre”.
2. Fem narrativ
Projektet Four Swedish... tog sin början oktober 2012 då Ubik Group presenterade idén som en “work in progress” på Bâtard Festival (www.batard.be). Under denna festival sammanfördes ett tiotal skådespelare från olika
regioner kring temat ”Mapping the city – Linguistic or Communitary Frontiers”. Ubik Group är en teatergrupp
som växer och förändras från ett projekt till ett annat. (hemsida under konstruktion). I Four Swedish... medverkar
Emilia Tillberg som grafiker, designer och scenograf, Beata Szparagowska som fotograf och Sylvain Dai,
Vanja Maria Godée och Anja Tillberg som skådespelare. Gruppen omfattar tre svenskor, en belgare från Liège,
och en polska som bestämde sig för att bli fotograf, inte litteraturhistoriker, när hon satt i en båt i en svensk sjö och
begrundade vattnet.
Genom att använda oss av våra egna olika erfarenheter i förhållande till att resa, hemma/borta, språk, allt som
innebär att förflytta sig, vill vi få ut fem olika narrativ från en och samma historia genom att växla synvinkel så att
förloppet skildras från de olika inblandades perspektiv. Vi vill visa sceniskt hur historieskrivandet kan bli till manipulation
av verkligheten, ibland ett rent påhitt och en absurd inbillning som genererar rädsla, misstänksamhet eller till och med
hat mot det som är annorlunda.
3. Myt och Verklighet
Som central inspirationskälla använder vi oss av den mest klassiska av alla reseskildringar i vår västerländska
historia: Odyssén och Odyssevs, som tycks fortsätta resa in i samtiden. Eposet har inspirerat många författare och det är
framför allt Eyvind Johnsons parafras, Strändernas svall, som intresserar oss. Romanen är indelad i tre delar. Den första
har Odysseus som huvudperson, den andra är centrerad kring Penelope och den tredje kretsar kring Telemachos.
Det rör sig om tre synvinklar där händelserna delvis korsar varandra och slutligen löper samman. Det skapar en
samtidighet i de olika förloppen och man får en möjlighet att se hela verkligheten på en gång, med alla dess
komplikationer. Boken ger också exempel på hur en myt kan skapas och hur ett händelseförlopp som återberättas
kan förvrängas : Odyssevs återberättar sin historia på fajakernas ö och utgår från åhörarnas förväntningar. Läsaren
får följa Odyssevs inre monolog under det att han berättar sin skröna: ”cyklopen” var i själva verket en vulkanö och
”sirenerna” ingenting annat än en sångskola för körflickor. Men människorna vill ha en fängslande berättelse med inslag av
övernaturligheter, de vill ha sin världsbild bekräftad – så vad ska han göra?

I rollen som återberättare blir Odyssevs publikens inställsamme tjänare snarare än en sanningssägare, för feg – eller för
omtänksam? – för att krossa människornas bilder genom att göra avsteg ifrån myten.
Strändernas svall visar alltså vilken kraft berättelsen har när det kommer till utformandet och reproducerandet av
världsbilder och moraliska ordningar. Myt skapas hela tiden och man kan lika gärna dra paralleller till conquistadorernas jakt efter Eldorado, kolonisationen av Afrika eller den sexuella frigörelsen. Eller varför inte den kapitalistiska
framgångsberättelsen som fått namnet ”the American dream” som präglar stora delar av den borgerliga, nordamerikanska tankevärlden. Dessa narrativ har skapats av människor, men människan påverkar inte bara berättelserna
utan berättelserna påverkar också människan, i den meningen att de formar och sätter riktlinjer för en viss kulturs
världsbild. Genom denna växelverkan skapas ett slags kollektivt medvetande som säger vad människor inom kulturen
bör finna eftersträvansvärt och meningsfullt.
4: Staden
Sjuksköterskan står ofta som en symbol för trygghet, omtänksamhet, som i äldre bilder framställs klichéartat som vita,
rena och leende. Det är också en fantasibild som man kan finna i en playboytidning. Sjuksköterskan är också en scenisk
bild; vi känner alla igen dem i vita kläder med ett rött kors. Från en annan tid härstammar också sjuksköterskan länkad
till missionärens kristna patriarkalism.
Berättelsen utgår från vykortet som vi skickat till oss själva. Dramaturgi bygger på att försöka så sanningstroget
som möjligt skildra den miljö och verklighet som kortet har avsänts från men nu återberätta dessa från en ny plats.
Det är en reseskildring som omfattar ett museum av aktuell historia – bilder och montrar med minnesfragment.
Vi reser utan att röra på oss. Här finns det plats att upptäcka vårt samhälle – historien – i form av klichéer, stereotyper,
fruktan eller en övertygelse som rättfärdigar förtryck och våld.
Strukturen bygger som tidigare nämnts på en parafras till Odysséen, som ligger som bakgrundsmotiv till pjäsen.
Om Eyvind Johnson intresserar sig för den psykologiska delen av Odyssevs och således sätter myten i ny dager så
väljer Jame Joyce att skildra eposet på ett socialrealistiskt sätt.
Handlingen utspelar sig i Dublin den 16 juni 1904 och i stället för de ädla figurerna i Homeros’ verk skildrar J. Joyce
alldagliga personer. Genom att in i minsta detalj beskriva annonsjägaren Blooms vardag blir berättelsen en symbol
för alla nutidens människors faktiska liv. Staden, som blir ramen för Blooms “upptäcktsresa” skulle kunna vara vilken stad
som helst, det blir staden med stort S i alla förflutna och kommande tider.
Man behöver kanske inte exotiska eller äventyrliga platser för att göra en upptäcktsresa, det räcker med det lilla, det
vardagliga, det som är alldelles bredvid. Under förberedandet av Bâtard Festival, ”Mapping the city – Linguistic or
Communitary Frontiers” gjorde sjuksköterskorna en “trip” genom Bryssel (se bifogade bilder) som vi sedan återberättade i en “work in progress” form. Vi besökte “vår” stad där vi lever, arbetar och bor i som upptäcksresande från ett
annat land eller som om vi kom från en annan planet. När vi sedan hade processat textmaterialet, lagt till “filter” och
“översatt” till piktogrambilder som “undertitlar” kunde Bryssel tolkats som en by i någonstans i Borneos jungel, på en
ö i Karibien eller högt uppe i Alperna... Det vardagliga, det välkända blev ur en annan synvinkel främmande, exotiskt,
spännande och till och med ibland lite farligt.
5: Dramaturgi
Som förarbete och research inför produktionen Four Swedish... har vi genomfört ett antal provperioder, dels
genom Bâtard Festival och dels genom L’L, en belgisk teaterstruktur som stödjer ung teater och dans (www.llasbl.be).
Tack vare dessa provperioder har vi kunnat fokusera projektet och problematisera materialet.
Gränser är centrala i historieskrivande och dess processer, som en politisk konstruktion, idag inte bara en förebild för
vår identitet men också för vår syn på ”den andre”.
Att förflytta sig från ett ställe till ett annat är en annan tematik som är viktig för dramaturgin. Produktion och dramaturgi
går hand i hand med utarbetandet av pjäsen. Utgående från en fastställd text kommer vi sedan att bygga på med
detaljer, bilder och historier tagna från den plats där vi kommer att framföra pjäsen. Det handlar om att konfrontera
den lokala historien med en större global historia men också hur man ser och använder sig av gränser, synen på ”den
andre”, sin identitet, nationalitet, invandring, makt och politisk ideologi.
Allt utförande inom produktionen som regi, dramaturgi, teknik etc., utgör ett kollektivt ansvar. Gruppens medlemmar
är också exempel på en samling personer som befinner sig på och mellan gränser – på drift, både som personer och
inom projektet som vi vill utveckla. Vi vill utarbeta en pjäs som är starkt förankrad i det lokala och omgivningen där vi
befinner oss, från det exakta stället vi står på.

Berättelsen som utgår från vykortet utgör pjäsens grund och kommer också definiera dess form. Ett vykort som vi
skickat till oss själva för att inte glömma bort vad som egentligen hände under resan hem från en annan plats.
Den centrala situationen – vad det vad som egentligen hände – kommer det ta hela pjäsen att lista ut eftersom
det föreligger fem olika synvinklar. Utifrån detta arbetar vi fram en dramaturgi som kommer att bygga på samma
mekanismer som historia skrivs – för olika ändamål och synpunkter.
6. Scenen
Beata Szparagowskas projicerade foton kommer att fungera som uppsättningens enda dekor och ljuskälla.
Bilderna kommer att utgöra ett sätt att resa utan att röra på sig, att illustrera utan att gestalta. Vidare är detta ett sätt
att få scenrummet att leva och att få in verkligheten i fiktionen. Genom att använda bilder tagna på den plats där vi
också framför pjäsen, är syftet att framkalla en känsla av bisarr, exotisk eller märklig vardaglighet. Detta görs genom
att blanda bilder från till exempel Umeå med bilder Amazonas regnskog. Den exotiska djungeln kombinerad med
skogen runt grannens tomt kan få vardagen att framstå på ett nytt sätt och få vår omgivning att berätta.
Texten är baserad på översättningar och relationen mellan olika språkliga uttryck. Vår avsikt är att hitta ett kvickt,
tydligt och roligt sätt att översätta skriven text på scen. Vi talar förstås på scenen, men inte alltid samma språk. Texter
kommer att framföras på engelska, danska, svenska, norska, polska och nederländska (ett slags ”nordeuropeisk kreol”).
Vi använder oss av piktogram och ikoner som hjälp för förståelsen, dvs ett universellt bildspråk som ofta tillför mer än
en verbal översättning. Det som framgår av den talade texten i kombination med bilden ger ytterligare dimensioner
och en konkret länk mellan de fem olika versionerna av berättelsen. Vad det vad som egentligen hände under resan
hem samt varför vi reste hem kommer då att steg för steg utvecklas i bilderna och visas i översättningen.
Scenografin och språket kommer att förändras i och med att de fem sjuksköterskorna berättar sina egna historier.
Skildring balanserar mellan egen erfarenhet (platsen vi är på), och resan som vi kommit hem ifrån (fiktionen); ett sätt
att göra en detaljrik rekonstruktion av historien.
Texten presenteras i olika former och uttryck på gränsen och skärningspunkten mellan fiktion, teater och verklighet.
Projektionerna hjälper till att stämma in med den atmosfären som går över från vardaglig, till märklig, till avog eller
gästfrihet.
7. Struktur
De fem historierna är en reseskildring som anspelar till Odysséen.
Genom att göra en modern parafras av klassikern utgår vi från den plats (“kriget” i Odysséen) därifrån vi skickade
kortet och sedan återberättar vi ur fem synpunkter resan hem.
I slutändan ger dessa fem synpunkter en ny verklighetsbild, en berättelse format ur det kollektiva medevetandet:
en nyskriven historia. Det slutar med att vi kommer hem, men vad är “hem”?
Roll-listan kan tänkas se ut så här :
Nurse 1 Odyssevs eller Bloom, den som är en motsvarighet till berättaren.
Nurse 2 Telemakhos eller Stephen, den som söker efter någon.
Nurse 3 Penelope eller Molly, den som väntar på någon.
Nurse 4 Cyklopet, eller Citizen, den som inte vill se.
Nurse 5 Kirke eller Cissy Caffrey, den som hallucinerar.
Pjäsen börjar med en projektion av en röd cirkel där det står: “Här är du/U bent hier.”
Vi anländer I vårt transportmedel som är en golfbil. Minst sagt: den kan man inte komma långt med.
Nurse 1 (till publiken): Nu vet vi varför vi har kommit hit!
Projektion av vykortet: En blandning mellan Rwandas kullar och till exempel Malmös gator, men det skulle kunna vara
vilken stad som helst, endast några detaljer gör att man kan känna igen sig och ge staden ett namn.
(Vi har under dagen varit “upptäcksresande” , träffat malmöbor, pratat med dem, tagit foton… (cf. Bâtar Festival)
Texten har en grundstruktur som följer vår tematik om gränser/ syn på den andre, etc, i vilken vi matar in vad vi “verkligen upplevt” under dagen, det är här verklighet och fiktion blandas. Målet är att framkalla en känsla av märklig
vardaglighet; att känna igen men ändå vara främmande inför det.)
Nurse 1: Vi fick ett brev. Vi får inte berätta om det. Men vi måste göra det ändå. De bad oss att resa dit. Det var
hemligt. Men vi känner plikten att berätta.

Nurse 2: Det var ju egentligen inte en resa. Snarare en omplacering. Jag bara gjorde vad jag blev tillsagd att göra.
Vi letade efter någonting.
Nurse 3: Men förfrågan innebar en stor frivillig och oavlönad uppoffring.
Nurse 1: Det ni ser framför er är vykortet vi skickade därifrån.
Nurse 2: Ja, det var den dagen det regnade så mycket att vi blev omplacerade till ett ställe lite längre bort.
Nurse 3: Ja, de sade att vi inte skulle störa dem.
Nurse 1: Egentligen var det inte regnet, utan det som hände efteråt.
Nurse 4: Det som hände efteråt? Men ingenting hände ju efteråt.
Nurse 5: Allt började hända efter det...
Reseskildringarna börjar och liksom Leopold Bloom irrande i Dublin berättar var och en sin version av upptäcksfärden
genom Malmös gator. Vi använder oss av piktogrammen (se bigogad bilaga) som undertitlar och med deras hjälp
förstår man mer och mer vad som egentligen hände under resan hem, att sanningen ligger någon annanstans och att
varje version bara är en subjektiv spegling av den, ibland suddig, krokig eller bara rent knasig.
7. Publik
Vi vänder oss till en lokal publik, internationell och mångspråkig. Helst med svenska som andra språk. Det vi vill få ut
av pjäsen är en medvetenhet om hur vi förhåller oss till vår granne, till den “andre”. Hur vi förhåller oss till den plats vi
kallar “hemma”, identitet, till frågan vad är svenskhet.
Vår “dröm” publik skulle vara den som inte är van vid att gå på teater, på grund av språket eller dyl.
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Exempel på undertitlar i piktogramform

Nurse 1: Nu vet vi varför vi
har kommit hit!

Vi fick ett brev.

De bad oss att resa dit.

Nurse 2: Det var ju egentligen
inte en resa.

Jag bara gjorde vad jag
blev tillsagd att göra.

Det var den dagen det
regnade så mycket

Det var hemligt.

Snarare en omplacering.

Nurse 1: Egentligen var det
inte regnet, utan det som hände efteråt.

Men vi känner plikten att
berätta.

Vi letade efter någonting.

Nurse 4: Det som hände
efteråt? Men ingenting hände
ju efteråt.

