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Ser fl er bilder från kostym-
provningen på webben.

Med nål och tråd lockas  personligheterna i Cabaret fram
– Jag kan lätt bli lite 
lätt, säger Hans-Peter 
Edh, tar några luftiga 
steg för att demonstre-
ra vad han menar, och 
ber om tyngre skor.
Det är två veckor före 
jul, skådespelaren gör 
sin första kostymprov-
ning i Malmö Stadstea-
ters syateljé och söker 
efter Herr Schultz rätta 
karaktär. 
   Arbetet med Cabaret 
är i full gång.  

Högst upp i teaterhuset 
på Kalendegatan råder 
full aktivitet. Kostymdes-
ignern Maria Geber från 
Stockholm är nere i Mal-
mö igen och förbereder 
tillsammans med kostym-
koordinatorn Mariane Jo-
sefsson Hans-Peter Edhs 
ankomst och provning. 

I själva syateljén sitter 
lärlingen Malin Cederberg 
med svart tyg och en rulle 
sopsäckar framför sig och 
leker fram olika förslag till 
kostymdetaljer till dan-
sarna. Vid bordet intill gör 
Gert Alenhall ändringar 
på ett par byxor och på en 
ovanligt lång provdocka 
bredvid honom hänger 
en fotsid aftonklänning i 
beige spetstyg. Den är en 
av Konferencierens krea-
tioner, som Lindy Larsson 
ska bära till skor med 16 
cm höga klackar. 

Till en uppsättning som 
Cabaret går det åt många 
kostymer, såväl speciellt 
framtagna sådana som 
det kostymörerna kallar 
”plock” – plagg som letats 
fram i kostymförrådet, i 
butiker och second hand-
affärer. 

– Till herr Schultz blir 
det plock. Han brukar ha 
en liten tweedkostym eller 
arbetsrock, men jag tänker 
mig honom som typ en 
frukthandlare på Möllan, 
säger Maria Geber.

När Hans-Peter Edh an-
länder, punktligt klockan 
tio, har hon och Mariane 
redan valt ut en samling 
skor, byxor, jackor och 

skjortor för honom att 
prova. Och så inleds själva 
arbetet med att hitta rätt 
herr Schultz.

– De där sitter för snyggt 
Hans-Peter, jag är ledsen, 
säger Maria Geber när han 
provar första paret byxor.

– De där är också för 
snygga, är omdömet om 
andra paret, men när tred-
je paret visar sig sitta lite 
säckigt nickar hon belå-
tet och konstaterar att ”nu 
börjar det likna något”.

Plagg efter plagg provas 
och kommenteras direkt 
av Maria Geber med om-
dömen som: ”whosch så 
blev det 1952” och ”den 
här gillar jag, den är lite 
deppig”. 

Det som är bra, eller 
en bit på vägen mot rätt 
modell, fotograferas och 
noteras av Mariane Josefs-
son.

Bortsett från att önska 
tyngre skor, gärna bruna, 
har Hans-Peter Edh inte 
så många synpunkter utan 
provar tålmodigt det ena 
plagget efter det andra. 
Repetitionerna har bara 
varit igång en dryg vecka 
och visst har han funderat 
en hel del på vad för slags 
person hans herr Schultz 
ska vara, men än har han 
inte riktigt hittat honom.

– Detta hjälper till jätte-

mycket, när jag får ett hum 
om hur han klär sig, säger 
han. 

– Så är det alltid med 
teaterkläder. Man ska hjäl-
pa skådespelaren hitta sin 
fi gur och hjälpa publiken 
förstå vem som är vem, sä-
ger Maria Geber. 

Hon har varit verk-
sam som kostymteck-
nare sedan 1980-talet och 
har gjort kostymerna åt 
många olika uppsättning-
ar, på bland annat Kungli-
ga Operan, Dramaten och 
Stockholms stadsteater. 

– Mitt första jobb var 
att göra punkare av Adolf 
Fredriks gosskör, säger 
hon och skrattar. 

Det här är dock hen-
nes första musikal och 
det uppdrag hon fi ck från 
regissören Hugo Hansén 
var att glömma bort fi lmen 
Cabaret, istället titta på 
texten och göra kostymer 
som passar i vår tid. 

För Maria Geber blev 
nyckeln till kostymerna att 
dansgruppen P*fect anlita-
des för uppsättningen. 

– De har varit ”förband”, 
eller danceakt heter det 
kanske, till Lady Gaga 
och jag har tittat otroligt 
mycket på hennes grejor. 
I veckor! Hon är lite gud-
mor till hur det har blivit. 

Till Sally Bowles slut-

nummer har hon till ex-
empel kopierat en Haider 
Ackermanklänning Lady 
Gaga visat i amerikanska 
Vogue. 

Till Fraülein Schneider, 
som spelas av Marianne 
Mörck, har hon hämtat in-
spiration från ett fotografi  
av Gloria Swanson och 
modeskaparen Vivienne 
Westwood.

Redan i maj skickade Ma-
ria Geber in skisserna som 
ligger till grund för kos-
tymerna. Och som över-
allt annars har hon och 
Mariane en strikt budget 
att hålla sig till. Utöver en 
summa för materialet är 
det också budgeterat hur 
många timmar de får an-
vända skräddarna i syatel-
jén.

– För det här projektet 
begärde vi 1 500 mantim-
mar, fi ck 960 men lycka-
des sedan förhandla upp 
det till 1 200 timmar, säger 
Mariane Josefsson.

I rollen som kostym-
koordinator är hon också 
den som håller koll på 
kostnaderna och arbetsti-
den som läggs ner. 

– Mariane är ett väldigt 
bra stöd. När jag säger ”det 
här kommer aldrig att gå” 
kan hon lugna ner mig. 
Jag får bryta ihop men det 
får absolut inte hon, säger 
Maria Geber och skrattar. 

När alla de utvalda plag-
gen varit på Hans-Peter 
Edhs kropp och vänt är 
hans provning över och 
bilden av Herr Schultz har 
klarnat lite.

– Jag känner inte att jag 
är framme, men jag ser ho-
nom. Det är det som är så 
roligt med ”plockjobben”, 
plötsligt poppar fi gurerna 
bara upp, säger Maria Ge-
ber. 

Text: Pernilla Ekdahl
Foto: Claes Hall

Herr Schultz tänker sig kostymdesignern Maria Geber som en frukthandlare på Möllan. När Hans-Peter Edh kommer till sin                    första provning är det bara att sätta i gång och testa skjortor, byxor och jackor på galgarna. Kostymkoordinatorn Mariana Josefsson är också inblandad i provningen.

Skräddaren Gert Alenhall jobbar mest med Lindy Larssons 
(som spelar Konferencieren) kläder. 
– Det är jätteroligt, verkligen något att bita i, säger han.  
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BOKSLÄPP:
I dag är det första recensionsdag för Lotta Lotass 
essäsamling Varia. I morgon lördag är det första 
recensionsdag fär debutanten Tove Folkessons ro-
man Kalmars jägarinnor och på måndag 27/1 
släpps Inger Edelfeldts Konsten att dö.
SCENPREMIÄRER:
I morgon lördag har Expressteatern i Malmö ur-
premiär för sin mimföreställning Vinterns hem-
lighet. På söndag, 26/1, är det nypremiär för Fly-
gande holländaren på Opraen i Köpenhamn.
PÅ VITA DUKEN:
På Kino i Lund uppmärksammar man Förintel-
sens minnesdag på måndag, 27/1, genom att visa 
Magnus gerttens Hoppets hamn. Dessutom har 
man extrainsatta visningar av en del av de Guld-
baggebelönade fi lmerna de närmaste dagarna.

Nu ska även konst strömmas
De senaste åren har strömningstjänster som 
Spotify, Netfl ix, HBO Nordic och Pandora blivit 
betydande aktörer inom fi lm och musik. Nu står 
konsten på tur. Nystartade appmakaren Artkick 
har digitaliserat 50 000 konstverk från 2 000 mu-
seer för att skapa den första strömningstjänsten 
för konst. Tanken är att tjänsten ska förvandla tv-
apparater, datorskärmar och telefoner till digitala 
tavelramar. Tjänsten är gratis, och använder sig av 
konst som är 70 år eller äldre, där upphovsrätten 
har gått ut. En av anledningarna till att företaget 
satsar på strömmad konst nu är att skärmar och 
tv-apparater numera ofta är billigare än att köpa 
tavla och ram. (TT)

Lantz romandebuterar
Efter en självbiografi sk mammabok och en ren-
odlad humorbok kommer ”Det elfte budet” nu i 
maj. Romanen handlar om Kristina Poppel, som 
likt författaren själv presenteras som just radio-
profi l och ”slentrianfeminist” i förlagskatalogen.
Annika Lantz skildrar en feministisk rörelse som 
växer fram i världens mest jämställda land bara 
ett år före valet. (TT)

Pussy Riot i USA-konsert
Två av medlemmarna i ryska aktivist-punkgrup-
pen Pussy Riot kommer att medverka vid en 
konsert för mänskliga rättigheter i New York den 
5 februari. Enligt arrangören Amnesty internatio-
nal ska Maria Aljochina och Nadezjda Tolokon-
nikova, som frigavs förra månaden efter 16 må-
nader i ryskt fängelse, närvara vid arrangemanget 
i inomhusarenan Barclays Center i Brooklyn men 
det är osäkert om de också ska uppträda. Bland 
de artister som engagerats fi nns The Flaming 
Lips, Imagine Dragons och Lauryn Hill. (TT)

Galeasen prisas
Svenska Teaterkritikers förening har röstat fram 
Teater Galeasen i Stockholm till 2013 års teater-
pristagare. I motiveringen står bland annat att 
teatern ”i 30 år har varit först med allt och för 
alltid förändrat synen på vad svensk teater kan 
vara”. Masthuggsteatern i Göteborg har samtidigt 
utsetts till 2013 års barn- och ungdomspristagare. 
Koreografen Jefta van Dinther har utsetts till årets 
danspristagare. (TT)

Annika Lantz. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT
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Med nål och tråd lockas  personligheterna i Cabaret fram
Herr Schultz tänker sig kostymdesignern Maria Geber som en frukthandlare på Möllan. När Hans-Peter Edh kommer till sin                    första provning är det bara att sätta i gång och testa skjortor, byxor och jackor på galgarna. Kostymkoordinatorn Mariana Josefsson är också inblandad i provningen.

Malin Cederberg, som är skräddarlärling, har fått i uppdrag att skapa roliga danskostymer 
till dansarna på Kit Kat Klub och trivs i syateljén. – Jag får ett tydligt uppdrag men ändå fria 
händer, säger hon.

Ungefär hälften av kostymerna i 
Cabaret är köpta, resten är skapade 
i syateljén, som den här kreationen 
Mariane Josefsson visar upp.
 

Maria Geber i det rum i syateljén där det fi nns ett litet lager av tyger som kan fungera som 
inspiration. 
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