
MUSIKAL JESUS CHRIST SUPERSTAR

var: Gö ta Lejon, Stockholm

Publik: 1 300 (utså lt)

Vad: Musikal frå n 1971 av Andrew Lloyd Webber och

Tim Rice-musikal i modern uppsä ttning av Ronny

Danielsson.

Vem: Ola Salo, Patrik Martinsson, Anna-Maria

Hallgren, Fred Johanson, Morgan Alling.

Bäst: Ljudbilden, dä r man hö r varje rad av Ola Salos

lysande nyö versä ttning.

Besk: Slutet - parodi på korset.

Först några saker för publiken:
Inga talade repliker, allt

sjungs. Jesus är en kille i
snygga skinnbrallor.
Huvudperson är Judas.

Aldrig har jag heller sett eller hö rt
kristna trons centrala historia
skildras som svartsjukedrama, en
kä rlekstriangel dä r bå de Maria
Magdalena och Judas Iskariot ä r tä nda på Jesus. Vad pappa Gud sä ger, det bryr sig
ingen om fö rrä n på slutet.

En maffig fö restä llning ä r det, hö gt tempo, bra ensemble och mycket att titta på .
Men också en samling slitna kliché er.
Varje gå ng musikteater ska flyttas till nå gon sorts nutid, så blir miljö n alltid en mö rk,

kal industrilokal.

Jesus körs omkring i en kundvagn - å h, man ska relatera till fö rortstorg.
Lä rjungarna ä r dressade som ett gä ng lä derbö gar med visade brö stmuskler och

blanka bä lten.
Maktens hantlangare har mö rka kostymer och solglasö gon av pilotmodell. Och så de

lite olycksbå dande ljudet av helikoptrar.
Fantasilö st som sliten amerikansk b-action.
Mycket fö rlå ter man fö r det goda artisteriet, ä ven i de minsta rollerna.
Patrik Martinsson ä r starkast, bå de som skå despelare och så ngare, nä r han ger

Judas nyanser. Fred Johanson spelar ä n en gå ng Pilatus med pondus. Morgan Alling
har en scen, styckets enda komiska, dä r han lå ter Herodes skimra i guldshorts och
vasst leende. Anna-Maria Hallgren har vackraste så ngen som Maria Magdalena och
gö r den med sprö d styrka.

Popstjä rnan Ola Salo, biljettsä ljande affischnamn, spelar popstjä rnan Jesus. Han
sjunger bra, riktigt bra, och har den rä tta taniga kroppen fö r att gö ra sig på korset. Men
ä ndå , fö r mig ä r poserande Salo i vä gen fö r personen Jesus.

En utskrift frå n Expressens nä tupplaga – Expressen.se

Mycketförlåter manför detgodaartisteriet.Mensistakvartenär parodinfarligtnära
ochdetär fantasilöstsom enslitenamerikanskb-action.Foto:PETER KNUTSON
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Och musikalens final fö rstö r helhetsintrycket. Dramatiken skruvas upp fö r mycket,
rockmusiken pumpar, artisterna vrå lar ut hat och smä rta, men jag sitter oberö rd.

Sista kvarten ä r parodin farligt nä ra, blott ett gapskratt bort. Och jag tittar på klockan
nä r Jesus hä nger på korset. Det ä r inte rä tt temperatur på dramat.

Jag ä r betydligt mer berö rd i fö rsta akten nä r Maria Magdalena sjunger sin
tveksamma kä rleksså ng till Jesus.

Publicerad 10 apr 2012 13:31

Adress till denna artikel:
http://www.expressen.se/noje/recensioner/jesus-christ-superstar

Av Anders Björkman
anders.bjorkman@expressen.se

Sida 2 av 2Jesus Christ Superstar |Recensioner |Expressen Nöje |Nöjesnyheter Musiknyheter Fil...

2013-01-10http://www.expressen.se/noje/recensioner/jesus-christ-superstar/?print=true


