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Først flyter champagnen, 
så flyter blodet. Men hvor 
ble det av ondskapen?
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Hovedscenen, Nationaltheatret

Det er fest, teknorytmer, champagne og 
glitter som skytes ut over sal og scene. 
Richard, hertugen av Gloster, fremfører 
sin kjente monolog «Nå er vårt mismods 
vinter blitt forvandlet / av solen York til 
herlig sommertid» i dette glade sel-
skapet. Han varsler sin forestående over-
takelse av tronen som Richard III. Men 
er det en festtale – eller er det bare  
fyllerør? 

Shakespeares Richard III er blitt sam-
menlignet med alt fra House of Cards-
karakteren Frank Underwood til Donald 
Trump med sitt skitne spill på vei opp 
mot maktens tinder. Richards sans for 
blod må vi vel til større despoter for å 
finne maken til, men kynismen, egoismen 
og ondsinnetheten som er drivkraften i 
dette dramaet, burde uansett kunne 
vekke et allment engasjement som i sin 

tur kunne gi en ny innsikt. Men så gjør 
det ikke det. 

Kåre Conradis Richard er vag fra 
starten av. Han er forfengelig, han er 
egoistisk, men jeg tror ikke på ondskapen 
hans. Det er bare ordene han sier, som 
forteller hvor fæl han er. Men han har det 
ikke i blikket, ikke i toneleiet eller det 
underliggende temperamentet. Han har 
heller ingen tydelige 
kontraster rundt seg, 
verken i omgivelser eller 
motspillere, som kan 
fremheve ondskapen, 
gjøre den rystende. Vel å 
merke dukker det opp 
noen nydelige barn i rol-
lene som hertugene York 
og Edvard. Disse stjeler 
fullstendig showet i 
starten av andre akt og 
bekrefter myten om at 
hunder og barn helst ikke bør være på en 
scene. Men blant de øvrige karakterene 
er energien den samme som hos hoved-
personen selv. Det ropes og skrikes, det 
er sinne og aggresjon, mens liter på liter 
av sceneblod flyter over scenen. Det er 
som når alle instrumentene i et orkester 
spiller forte gjennom en hel symfoni. Det 
mangler nyanser og som sagt kontraster. 
Det blir ikke musikk av det. 

Scenografiens abstrakte og ganske 
grunne rom, en hvit trapp som dekker 
hele hovedscenen, gir inntrykk av at 
karakterene vises fram på en flate. De 
har ikke noe ordentlig miljø rundt seg, 

stilles bare til skue. Dette vanskeliggjør 
gode mellommenneskelige spillesitua-
sjoner og gir forestillingen preg av å være 
et tablå. 

Shakespeares drama i seg selv er heller 
ikke perfekt, selv om teksten er god. 
Siden Richard med letthet slår ned sine 
motstandere en etter en og beveger seg i 
en rett linje opp mot kongekronen, 

trenger man å gi dra-
maet mer hjelp for å 
nyansere den rette 
linjen, finne den under-
liggende spenningen og 
friksjonen. Det er ikke 
før helt til slutt at det 
virkelige dramaet 
utspiller seg; først i Ric-
hards avsluttende 
monolog, hvor han tar et 
heller vaklende oppgjør 
med seg selv, og siden 

når han møter sin overmann i krig og 
kronen går videre til Henrik VII (her spilt 
av Nils Bech).
 
Forestillingen havarerer ikke, og det 
skyldes mye god tekst som jevnt over for-
midles bra, mye energi på scenen og 
effekter som glitter, blod og skum, som 
skaper et slags liv i det flate, hvite land-
skapet. Men flere dyptpløyende runder 
med materialet før iscenesettelsen kunne 
muligens hjulpet formidlingen av den 
gode, fæle og rystende fortellingen i Sha-
kespeares tekst. 
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Shakespeare-
tablå i to akter

En stor hvit trapp dekker hele scenen og gir forestillingen preg av å være et tablå. F.v.: Trine Wiggen, Emil Johnsen, Selome Emnetu og Ellen 
Horn.  FOTO: ØYVIND EIDE/NATIONALTHEATRET
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Det planlagte Lambda-bygget i 
Bjørvika.  FOTO: NTB SCANPIX

Miljøpartiet De Grønne (MDG) 
i Oslo vedtok lørdag at de 
ønsker en ny gjennomgang av 
kostnadene for et nytt Munch-
museum.

Oslo MDG ønsker at man skal 
se på kostnadene for både 
Lambda-prosjektet i Bjørvika 
og alternativet – å bygge et 
nytt museum på Tøyen. Der-
etter ønsker de at man skal gå 
for det billigste alternativet, 
skriver Aftenposten.

Ethvert forslag om å droppe 
Lambda er hittil blitt kontant 
avvist av kulturbyråd Rina 
Mariann Hansen (Ap).

Den felles byrådserklæringen 
til Ap, SV og MDG nevner ikke 
konkret hvor det nye Munch-
museet skal ligge.

Byggingen av Lambda startet 
i september, og bygget skal 
etter planen stå ferdig i 2019. 

På årsmøtet ble det også 
klart at partiet med stort fler-
tall går imot salget av det 
alternative Hausmannskvar-
talet. Det skriver Osloby. 
Dermed måtte byutviklings-
byråd Hanna Marcussen, som 
i byråd har støttet kommunens 
salg av kvartalet, se seg ned-
stemt.  (NTB)
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Alle de fire medlemmene 
av det britiske indiebandet 
Viola Beach og manageren 
deres mistet livet da bilen 
deres kjørte utfor ei vip-
pebru i Södertälje i 
Sverige natt til lørdag. 
Manage ment selskapet 
Bullitt bekreftet i går 
overfor Aftonbladet at de 
fire bandmedlemmene 
døde i ulykken. Flere 
medier skriver at manager 
Craig Terry er den femte 
omkomne. Mange fans, 
venner og kjente har lagt 
ut minneord og meldinger 
som hyller bandet på flere 
nettsider. Selskapet FKP 
Scorpio arrangerte en fes-
tival i Norrköping hvor 
bandet spilte få timer før 
ulykken. Bandet var på vei 
til Stockholms flyplass 
Arlanda da ulykken 
skjedde på E4 like etter 
klokken 2 natt til lørdag. 
Viola Beach hadde en gry-
ende musikkarriere foran 
seg, ifølge BBC.  (NTB)
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