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VÄLKOMMEN HIT!

Tre systrar framfördes för första 
gången 1901 i Moskva. I dåtidens 
Ryssland  var klasskillnaderna enor-
ma, livegenskapen hade avskaffats  
bara 4o år tidigare. Överklassen  
hade mer än nog, den stora mas-
san - ingenting. Tjechov växte upp 
i en fattig familj. Han studerade till 
läkare  och för att försörja sig skrev  
i tidningen. Även som etablerad för-
fattare arbetade han  som läkare för 
de fattiga, ända tills han egen sjuk-
dom satte stopp för arbete. 

Systrarna i Tre systrar hör definitivt 
till överklassen. När de arbetar är 
det för att de vill arbeta.  Trots att 
de inte har materiella problem så 
är de inte lyckliga.  I Västerbotten 
2020 har de flesta av oss också mer 
än vad vi behöver och i en global 
kontext är vi alla överklass. Men är 
vi nöjda?
 
Jag är uppvuxen i Burträsk. I min 
mammas kök bakades det mycket 
och radion stod på P3, det var sport, 
svensktoppen och nyheterna.  I 
radion sa de att det var vår men 
tittade man ut genom fönstret låg 
snödrivorna meterhöga. I mina sa-
goböcker var det hus med halmtak 
och gäss.  Livet som det pratades 
om i radion och i böckerna var inte 

 
så likt mitt liv. Det verkade finnas ett 
annat slags liv, någon annanstans…. 

Systrarna  längtar  efter ett annat 
liv, bort från sin landsortsstad , till 
det riktiga livet, som de tror finns  
i Moskva. Och som jag längtade i 
mina ungdomsår. Finns det något 
som kan få en att längta som en  
vårvinter i Västerbotten? En vemo-
dig längtan drar i bröstet.  Vad är 
det vi längtar efter? Mer liv? Sam-
manhang? Oss själva? 

I flertalet Tjechovuppsättningar 
som jag sett är karaktärerna  så 
där lite tjusiga. Jag tror inte Tjechov 
menade att de skulle spelas så. Han 
kallade sin pjäs komedi fast  den inte 
följer normerna för en komedi. Jag 
tror han log lite bakom glasögonen 
åt sina karaktärer. I vår uppsättning 
är soundtracket hits från min barn-
dom 70-tal. Rollerna spelas av clow-
ner och masker.  Jag har förälskat  
mig i clownformen och de senaste 
10 åren har jag arbetet nästan ute-
slutande med clown i olika former. 
Här finns utrymme för improvisa-
tion, en hög närvaro och intensitet 
och genom sin naivitet kan clow-
nerna  göra saker tydligare;  nakna-
re, grymmare, roligare, sorgligare. 
Deras uppgift är att visa det vi vill 

dölja för att upprätthålla våra egon. 
De påminner oss om att vi bara är 
människor. 

Under arbetet med Tre systrar har 
jag haft lyckan att arbeta med en 
fantastisk ensemble bestående av 
begåvade, roliga och snälla skåde-
spelare. Det här har varit en mycket 
lycklig tid i mitt liv.  Tack kära publik 
för att ni är här, för vad är en teater 
utan sin publik? Hoppas att ni  ska få 
en riktigt bra kväll. 

Tack till  Västerbottensteatern för 
förtroendet, tack till min älskade fa-
milj för allt stöd. 

Camilla Persson, regissör

... I EN GLOBAL KONTEXT ÄR 
VI I SVERIGE OCKSÅ ÖVER-
KLASS. MEN ÄR VI NÖJDA?

CAMILLA OM ÖVERKALSS DÅ OCH NU...
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DERAS UPPGIFT ÄR ATT VISA DET VI 
VILL DÖLJA FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA 
VÅRA EGON. CLOWNERNA PÅMINNER 
OSS OM ATT VI BARA ÄR MÄNNISKOR. 
CAMILLA PERSSON, REGISSÖR
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Jag kom inhalkandes direkt från 
flyget, lite sen, till kollationeringen 
av Tre systrar med skådespelarnas 
nya ansikten försiktigt inpackade i 
en påse runt armen. 

Kollationeringen
Hur skulle de tas emot? Skulle de 
masker jag tillverkat åt ensemblen 
hjälpa eller stjälpa dem i sitt arbete 
att föda sina karaktärer?
I rummet jag smög in i hade allt re-
dan börjat och det var smockfullt 
med människor som var inbjudna 
till denna presentation av föreställ-
ningen.
De satt nyfiket och undrade hur vi i 
det konstnärliga teamet hade tänkt 
genomföra denna klassiker på scen.

Processen
När jag suttit och tillverkat masker-
na ensam i min ateljé 80 mil bort har 
jag känt mig ganska nöjd, men nu är 
det faktiskt ganska läskigt! Tänk om 
skådespelarna inte alls går igång på 
ansiktena? De har ju säkert massor 
av egna tankar om sina karaktärer 
som kanske inte alls går ihop med 
det jag skapat de senaste månader-
na!

Jag och regissör Camilla Persson 
har haft tight kontakt under hela 
tillverkningsprocessen. Jag har fått 
ledtrådar om hur karaktärerna är 
i form av allt ifrån färgskalor, vilket 
djur det skulle kunna vara ( Natalja 
är kanske en Palmmård? Soljonyj en 
Marulk?? ) till var tyngdpunkten i de-
ras kroppar sitter.

Tillverkningen
I september gjorde jag avgjutningar 
av skådespelarnas ansikten.
När man tillverkar masker skulp-
terar man ett nytt ansikte med 
lera ovanpå gipsavgjutningen man 
gjort av skådespelaren. Det är för 
att mun, ögon och näsa ska passa 
perfekt på användaren. Efter det 
casherar man masken, dvs att man 
pusslar försiktigt lager på lager med 
blöt papp och lim tills man har en 
tillräckligt tjock mask som kommer 
att hålla att spela i, men inte för 
många lager så man förlorar själva 
skulpteringen. Sen spacklas det, sli-
pas, spacklas, slipas, målas, lackas... 
Band ska i, insidan ska slipas till ing-
et vasst finns kvar som kan göra ont 
och SEN, ska man prova den!! Hjälp!!

Leveransen
Trettio timmars tillverkning per 
mask, och nu ska de levereras och 
visas upp för ett rum smockfullt av 
människor.
Presentationen kändes ok, men inte 
förän vi äntligen senare samma dag 
fick vara i ett eget rum, utan publik, 
kunde skådespelarna, en och en få 
prova att gå in i sina masker, och 
först då kunde jag pusta ut för för-
sta gången. Maskerna kom verkli-
gen till liv!
Det är många ritualer, historier, 
skrock och regler kring masker.
Ett exempel är att man absolut inte 
får sätta sina fingrar i ögonen på 
den för då kan man väcka vrede i 
maskens ande och då kan det gå hur 
som helst när man sätter den på sig.

DAGS ATT 
MASKA PÅ!

Halvmask. Andrej är bror till systrarna 
och spelas av Niklas Larsson Lirell. 
Foto: Sofia Lindblom

Olga tar form! Skådespelaren Sonja 
Lindblom har fått sin clownmask av 
Helena Andersson, bakom Sonja. Dags 
att bestämma vilken näsa som passar 
bäst till Olgas lite ledsna uttryck. 
Regissör Camilla till vänster.
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Ritualen
Skådespelaren sitter oftast på en 
stol, tittar på sitt nya ansikte böjer 
sig ner, tar på sig masken och vän-
tar in vad som sker. Spänt sitter vi 
andra och tittar.
En röst börjar ta form och när per-
sonen på stolen sätter sig upp är 
det en helt annan människa vi mö-
ter. Rösten är en annan, kroppen 
lika så och nu samtalar vi med ka-
raktären, inte skådespelaren.
Samma ritual gäller clownnäsorna.
Man brukar kalla clownnäsor för 
”den minsta masken”.
Ritualerna kring den och sättet man 
låter sig förvandlas av den är i stort 
sätt samma som vid större masker, 
men här lämnas resten av ansiktet 
fritt från skulptering.

Clownsmink
Dock ska en stor sminkning för-
stärka den clownen som näsan fött 
fram, och NU börjar det bli lite svet-
tigt gällande just vår föreställning!
Vi har alltså fem skådespelare som 
ska spela tio roller.
De ska spela en klassiker av Anton 
Tjechov med allt vad det innebär, de 
ska kunna byta mellan olika masker 
och clownnäsor utan att sminka om 
grundsminket mellan bytena, så 
sminket vi skulle föda fram måste 
alltså kunna fungera i båda rollerna, 
förstärka masken i båda rollerna.

Clownsmink är inte lite diskret 
skuggning under ögonen precis, så 
de dagarna vi skulle hitta smink-
ningarna var det hög koncentration 
med långa pass framför spegeln 

i masklogen. Vår regissör Camilla 
som själv förvandlat sig till clown i 
många år var till stor hjälp under de 
timmarna.

Clownhistoria
Som maskör är det nämligen inte 
ofta man får vara med när man ar-
betar just med clown för artisten 
brukar oftast själv vilja föda fram 
sin karaktär med sminket framför 
spegeln. Men här har vi en föreställ-
ningsestetik att ta hänsyn till också 
så då behövs en maskdesigner att 
få ihop helheten. 

Den form av clown som vi känner 
den idag har vuxit fram från olika 
håll i världen. Det finns historier om 
clownliknande figurer som under-
höll faraonerna i Egypten för över 
2500 år sen. Hovnarrar i Kina och 
marknadsgycklare i Europa brukar 
också nämnas, men man hamnar 
oftast tillslut i 1500 talets Venedig 
där figuren Harlekin som är en av 
Commedia dell arte figurerna dök 
upp.

Cirkusclown eller teaterclown
De första cirkusclownerna dök upp 
på 1700-1800 talen, men clownen 
som vi känner igen den idag, med 
sin röda näsa, överdriven anatomi 
och stora skor dök inte upp förän 
på 1900-talet. De stora dragen i 
sminket behövdes i det enorma 
scenrummen så alla kunde se dem. 
Här jobbar vi dock med teaterclown 
och inte cirkusclown och det är stor 
skillnad! 

Tre systrar
Den här repetitionsperioden som 
vi har haft med Tre systrar har va-
rit något extra ordinärt och väldigt 
lustfylld. Jag önskar ni kunde fått 
vara med och se hur dessa begåva-
de skådespelare kastat sig ut i den-
na nakna, ärliga och läskiga teater-
form som clownen innebär och att 
ni skulle fått se vägen som lett fram 
till de tio fantastiska karaktärerna 
med sina tydliga kroppar, röster, 
personligheter och stora känslor 
som står på scenen ikväll.
Om någon av er råkar lida av coul-
rofobi, dvs clownskräck, så är jag 
övertygad om att den blir botad nu!

Enjoy!

Helena Andersson,
maskdesigner, maskör, peruk- & 
maskmakare i Tre systrar.

Clownsminket är ingen diskret 
historia. Här ska sminket 

förstärka karaktären som 
skådespelaren hittat under 

mötet med clownäsan.  
Foto: Sofia Lindblom
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Fem skådespelare i tio roller. 
Från vänster Natalja (Adam Stanišić Stålhammar), 

lillasyster Irina (Niklas Larsson Lirell), mellansystern 
Masja (Vilgot Paulsen), Tusenbach (Matilda Dahl) 

och längst fram storasyster Olga (Sonja Lindblom)
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I ROLLERNA...

Sonja Lindblom spelar...
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Niklas Larsson Lirell spelar...Matilda Dahl spelar...
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I ROLLERNA...

Vilgot Paulsen spelar... Adam Stanišić Stålhammar 
spelar...
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PRODUKTION

Manus: Anton Tjechov
Förlag: Colombine Teaterförlag
Översättning: Lars Kleberg
Regi & manusbearbetning:  
Camilla Persson
Scenografi o kostym: Linda Tubler
Mask & peruk: Helena Andersson
Ljusdesign: Erik Nordlander
Ljuddesign: Henrik Alakangas 
Medverkande: Matilda Dahl, Niklas 
Larsson Lirell, Sonja Lindblom, 
Vilgot Paulsen, Adam Stanišić Stål-
hammar
Produktion av scenteknik,  
scenografi, dekor och kostym:  
Teaterns ateljéer
Clownnäsor: Isabel Löfgren Ro-
berts och Karl H Granberg
Musikinstudering: Mattias Kåg-
ström
I föreställningen spelar vi musik 
av Matti Bye och Klaus Wunderlich 
Vi framför också sånger av  
Bonnie Taylor, Mark James och  
Violetta Parra

Fotograf affisch & pressbilder:  
Patrick Degerman
Retuschering affischbilder:  
LisaLove Bäckman
Grafisk form: Sofia Lindblom

Teknisk chef: Ronny Andersson
Konstnärlig ledare: Bobo Lundén
VD/Ansvarig utgivare:  
Fransesca Quartey



10



11

SPELDATUM
TRE SYSTRAR
VÅREN 2020
Skellefteå 
(Västerbottensteatern)
to  27/2  19.00
lö  29/2  14.00
on  4/3  19.00
fr  6/3  19.00
lö  7/3  14.00
on  11/3  19.00
fr  13/3  19.00
lö  14/3  14.00
ti  17/3  13.00
to  19/3  19.30
fr  20/3  19.00
lö  21/3  14.00
ti  31/3  19.00
on  1/4  19.00
to  2/4  19.30
fr  3/4  19.00
lö  4/4  14.00
må 6/4 13:00
ti  7/4  13.00
on  8/4  19.00

Umeå (Väven)
ti  24/3  19.00
on  25/3  19.00
to  26/3  19.00

Lycksele (MB Aspen)
lö  28/3  15.00

SKELLEFTEÅ TURISTCENTER  
TEL 0910 -45 25 15, 
TICKSTER.COM /
VASTERBOTTENSTEATERN.SE

BOKA BILJETT
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ROMEO &
JULIA

ÅRETS SOMMARTEATER I 
VACKRA MEDLEFORSPARKEN!

PREMIÄR 13 JUNI KL 15:00, MEDLEFORSPARKEN SKELLEFTEÅ
SPELPERIOD: 13/6 – 12/7 2020. PRIS: 310 KR. UNGDOM/STUDENT 180 KR.
2 TIM 30 MIN INKL PAUS. FÖRKÖP: SKELLEFTEÅ TURISTCENTER 0910-45 25 15,  
WWW.TICKSTER.COM / WWW.VASTERBOTTENSTEATERN.SE

MANUS AV BOBO LUNDÉN FRITT EFTER 
WILLIAM SHAKESPEARES KLASSISKA VERK


