Ekspander

Tron, Tvivlet och Offre
(Dale): Teaterfestivalen i Fjaler inleder detta
år ett treårigt projekt som ska åskådliggöra
temata som Tro, Hopp och Kärlek. 2021 är
det tron som genomsyrar allt, med ett
fullmatat och varierat program

Tekst
Svante Aulis Löwenborg
[…]
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Samtal med Gu
KJære G-d av och med Ole Mads Sirks Vevle,
Enkeltmannsforetaket heter kompaniet, blir den
starkaste föreställningen om tro på festivalen. För att
den är ett aktivt, genuint och för åskådaren smittsamt
undersökande av trosbegreppet. Den fungerar även
som ett slags kritik över trons möjlighet och
omöjlighet
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Detta är en performance, därför att det är en text som
ropar på aktion och närvaro, samt är relativt enkel,
men välskriven. Allt det som de icketroende säger om
Gud är det konkreta innehållet. De olika avsnitten,
som heter sådant som skapelsen, vrangforestilling,
messias og den messianske tidsalder och adam, utan

versaler, börjar med «De sier». Allt dåligt, ont och fel
med en religiös tro, särskilt den kristna, tas upp och
genomskådas. Texten går igenom motsatser, ställer
dem emot varandra dialektiskt. Föreställningen slutar
utomhus, nere vid Daleälven, där Sirks Vevle säger
slutorden om att vi måste börja från början, och göra
oss till den första människan på jorden. Det innebär
att nå dit där tron får en ny början, där den kan utövas
i frihet och självrespekt
Mysterie
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Det är orden i sig som står i vägen, och Sirks Vevle
lyckas med konststycket att ändå formulera med ord
vad som behöver göras. Efteråt går Sirks Vevle
omkring bland publiken, som likt nyvunna disciplar följt
honom från källaren under Samvirket (Dales skatehall
för ungdomar, där det andas obskyr och mörk
källarteater) upp genom huset och ut på gatan. Där
han blir en form av predikant. På slutet blir
församlingen stående runt omkring honom. Han är
klar att tas emot, en form av Jesusskepnad – en
skådespelare som åskådliggör trons mysterium
Han gör det väldigt bra i källaren. Är det en galning
som är ute och går ibland oss som sitter utspridda på
betonggolvet i mörkret på stolar? Ute på gatan
försvinner texten något – bäst är det när han står
på kyrkogårdsmuren och ropar till Gud att ge honom
ett tecken. Samt när han löper iväg från sin publik
igenom några buskar så att löven yger. Och när han

skriker «Hellig! Hellig!» stående på en sockel av en
staty mitt i Fjaler centrum. Den judiska tradition där
man för ett ingående samtal med Gud är enligt Sirks
Vevle det han hämtat idén ifrån, berättar han i Radio
Fjaler. Jag associerar till den textkritiska analys av
den hebreiska bibeln, som judar praktiserar vid
torahläsning, och som frammanar helt andra
betydelser av exempelvis de välkända orden i
skapelseberättelsen. Jakob brottas-temat och den
judiska kabbalan nns det också starka drag av
i KJære G-d. Bara detta sätt att stava «kjære» på,
med versalerna «KJ» och «ære», samt att inte uttala
Guds namn fullt och helt, utan skriva «G-d». Det tyder
på en inblick i mysticismen. Förståelsen för den
mystiska upplevelsen är det som gör denna
uppsättning till en så n bild av vad det innebär att
vara troende
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