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Teaterbåten lägger 
till i Malmö
Av Hans Bengtsson 15 AUGUSTI 2009 04.00

MALMÖ. Stilla flyter Mississippifloden och på den teaterbåten
Cotton Blossom. Det har den gjort sedan sjösättningen 1927.
Och nu har den lagt till vid Fersens väg i Malmö. I kväll är det
föreställning.

Malmö Opera gästas av en 72 personer stark ensemble från sydafrikanska
Cape Town Opera, som spelar upp Teaterbåten (Showboat) i en klassisk
uppsättning. Det har de gjort förr med stor framgång.

– Vi började 2005 på vår egen hemmascen i Cape Town, berättar regissören
Janice Honeyman. Efter det har vi också gjort en del gästspel i Europa.
2005-06 var vi i Oslo och Nürnberg och spelade och fick ett överväldigande
mottagande. 

Cape Town Opera är ingen ny bekantskap för Malmöpubliken. Ett
samarbete mellan operahusen i Malmö och Cape Town har vuxit fram
under senare år. Och första frukten av detta var gästspelet med Porgy and
Bess för ganska precis två år sedan.

Flertalet av aktörerna i Teaterbåtgänget var med då också. Inte minst
Porgy, Xolela Sixaba, som den här gången bytt skepnad till Joe. Han som
brister ut i ett av musikalens mest kända nummer: Ol' Man River, den
gamla floden som fortsätter flyta, utan att säga något. Det gör däremot Joe
som är "trött på att leva och rädd för att dö".

Ol' Man River är bara en av Teaterbåtens hits. Can't help lovin' dat' man är
ett annat guldkorn. 
Örhängena duggar tätt. Jerome Kern hade verkligt flyt på inspirationen när
han skrev musiken till Oscar Hammersteins text, som i sin tur baserades på
en roman av Edna Ferber.

Man kan undra om det är hitsen eller storyn som gör att Teaterbåten
fortfarande är så populär och efter mer än 80 år spelas med stor framgång. 
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– Hitsen, säger regissören Janice Honeyman utan att tveka någon längre
stund. Det är de som folk känner igen.
– Men, tillägger hon, det finns en bra story också med olika teman, som ger
utrymme för varierande tolkningar. Kom och se!

1927, när Showboat hade urpremiär på Ziegfeld Theatre i New York, var det
allt annat än ett slätstruket och gulligt stycke som spelades upp.
Rasmotsättningarna skildrades på ett rättfram sätt som på den tiden var
ovanligt i teatervärlden. Men en realitet ute i samhället. Och det fick en och
annan att hoppa till.

I Cape Town Operas uppsättning är det stora flertalet av aktörerna färgade.
Så har det minsann inte alltid varit. I de fyra tidigare uppsättningarna på
Malmö Stadsteater – 1949, 1961, 1976 och 1991 – hette aktörerna Nils
Poppe, Anna-Lisa Ericsson, Nils Bäckström, Ethel Mårtensson, Margareta
Meyerson, Lars Ekman, Ing-Britt Stiber, Tommy Juth, Kirsti Torhaug, med
flera.

Huvudrollerna i Cape Town Operas gästspel görs av Janelle Visagie
(Miranda), Blake Fischer (Ravenal), Gina Schmukler (Julie), Miranda Tini
(Queenie) och Xolela Sixaba (Joe).
Dirigent är Albert Horne. Och han förklarar att Teaterbåten inte är världens
enklaste musikal att spela.
– Nej, den är till och med svår. Och det beror på ständiga kast mellan olika
musikstilar. Ena stunden är det swing, andra charleston, till exempel. Det
är upp och ner hela tiden, ingen enhetlig stil rakt igenom. Svårt men
samtidigt mycket stimulerande musik att arbeta med. 

På lördagskvällen är det premiär på Malmö Opera. Sammanlagt ges tio
föreställningar till och med den 30 augusti. Som tack för besöket återgäldar
Malmö Opera med sin uppsättning av Dead Man Walking, som spelas i
oktober på Cape Town Opera.
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