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På jakt. Under både torsdag och fredag spelade Teater 7 sin humorföreställning 
“Den Galopperande doktorn” på Internationella gatuteaterfestivalen i Halmstad. 

Figurerna känns igen från klassisk commedia dell’are, här den flugsugne narren 
Arlecchino. Bild: Lo Birgersson. 

 

 



Fredagens gatuteater innehöll både romantisk komedi med 
svenska Teater 7 och en klaustrofobisk kärleksrelation 
skildrad av spanska Res de Res. 

 

När teatern lämnar den upplysta scenen och söker sig ut i folkmassan, när de 

förfinade teaterbesökarnas lydiga tystnad byts mot de vanliga människornas 

spontana utrop, då blir det spännande. 

Svenska gruppen Teater 7 spelade i går sin humorföreställning ”Den 

galopperande doktorn” inför en barnrik folksamling i Picassoparken. 

Karaktärerna är direkt hämtade ur den gamla italienska teaterformen commedia 

dell’arte. 

Här finns den snåle farsgubben Pantalone, det unga kärleksparet, den glupske 

narren Arlecchino och så Il Dottore, doktorn. 

Alla har de problem med någonting, antingen det är pengabegär, passion eller 

bara en kurrande mage. När det så kommer in en trasig spegel i handlingen blir 

det katastrof. ”Jag är så ful!”, ”Är jag tjock?”, ”Han kommer aldrig att vilja ha 

mig när jag har en finne i pannan!”. Lösningen på denna kris är förstås att Il 

Dottore utför skönhetsoperation på de stackars ytliga ungdomarna. Eller? 

Ekivok humor med händer som råkar hamna på bröst och trosor som tittar fram 

under kjolen behöver tas emot med en kritisk blick. Och vem kan peka ut den 

nakna sanningen bättre än ett barn? 

För här är publiken nödgad att ingripa. I synnerhet en pojke kämpar hårt för få 

dessa ”korkskallar” att förstå att det inte finns någon spegel i spegeln, den är ju 

ihålig och det är varandra de ser. 

Med detta modiga inhopp blir pjäsen riktigt intressant. Skådespelarna i Teater 7 

vänder sig ut mot åskådarna och improviserar, föreställningen växer. Då är det 

som bäst. Publiken ska med! 

Vi lämnar parkens gröna idyll och tar plats i en fängelsehåla utanför Rådhuset. 

Spanska dansgruppen Res de Res gestaltar i det trånga, kala utrymmet en 

kärleksrelation i förändring. Den autentiska, betongfärgade fängelsecellen 

upplevs både klaustrofobiskt skrämmande och romantiskt intim när paret rör sig 

mot varandra, med varandra och ifrån varandra. Passionen flödar för att sedan 

avta, de tu söker varandra eller isolerar sig i varsin ände av rummet. Tiden står 

still, eller rör den sig bakåt? 

Det är en vacker och dramatisk dans Res de Res bjuder på hela åtta gånger under 

fredagen. Även lördag får Halmstadborna möjlighet att kliva in i fängelset och 

betrakta en krampande kärlekskamp och kanske känna igen sig. 


