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Småländskt glas på internationell festival
Glasets motsägelsefulla material har stått i centrum i föreställningarna
Enterprise - en rymdresa och Catch, som producerats av Cirkus i glasriket. Nu
blir Nina Westmans glasobjekt Sveriges bidrag till scenfestivalen i Prag.
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På torsdag öppnar den tio dagar långa scen- och konstfestivalen, som går av stapeln vart fjärde år i
Prag. Den internationella festivalen har etablerat sig som världens största scenfestival sedan
starten 1967. 5 000 utställare från 64 länder från fem kontinenter ställer ut i årets upplaga.
Bidragen ingår också i en tävling i scenografi. Årets svenska bidrag heter Glass artist performance
space och utgörs av delar av Cirkus i glasrikets scenografi, skapad av glaskonstnären Nina
Westman. Bidraget har valts ut av Svenska teatertekniska förbundet. 
– Det här är ju det största eventet i scenografivärlden och därför en stor ära att få delta i. Jag tror
till och med att storheter som Dalí har ställt ut här, säger Nina Westman som svarar i telefonen på
tåget från Prags flygplats in till mässhallen i centrala Prag. Där ska montern byggas upp för att
bland annat visa ett trumset i glas och ett planetsystem i självlysande uranglas. Dessutom
kommer pressmaterialet från föreställningarna finnas på plats och därmed ge internationell
marknadsföring för Cirkus i glasrikets samproducenter, Regionteatern Blekinge Kronoberg,
Smålands museum och Musik i syd. 
Nina Westman har en bakgrund som skådespelare och traditionell scenograf, innan hon utbildade
sig på Glasskolan i Orrefors. I föreställningarna Enterprise - en rymdresa samt Catch har glaset
inte bara utgjort rekvisita, utan också tjänat som scenografi och som dramaturgisk utgångspunkt.
Bidraget till Prag kommer från båda föreställningarna. 
– Mitt bidrag, med glaset i centrum, representerar en alternativ scenografi som är ganska unik. Så
vitt jag vet finns det ingen annan som arbetar med glas som sceniskt material. Det är ett
opraktiskt material, tungt och ömtåligt på samma gång, säger Nina Westman som därför tror att
årets svenska monter i Prag kommer väcka en del uppmärksamhet. 
Vilka scenografiska fördelar har glaset i en teaterföreställning? 
– Samma som nackdelarna. Alla vet att glaset är tungt och att det lätt går sönder. Alla vet också att
glas skapas under kraftig värme. De extrema förutsättningarna skapar en laddning, en nerv, som
präglar hela föreställningen. 
Den tio dagar långa kvadriennalen har, förutom de 5 000 utställarna, 40 000 föranmälda
besökare. 
Vad betyder eventet för dig som scenograf och glasdesigner? 
– Jag vet inte om det direkt kommer öppna några internationella dörrar. Men kanske kan det
svenska bidraget vidga synen på vad som kan vara sceniskt hantverk. 
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