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KLAUS NOMI  
beh!ver OSS,  

VI beh!ver  
KLAUS NOMI

I en scen i Klaus Nomi står Klaus i skyltfönst-
ret i modebutiken Fiorucci på Manhattan. 
Utanför står Andy Warhol och tittar: lever de 
eller är de döda? Är de av kött eller plast? 

»Hade han frågat«, säger Klaus, »hade 
jag svarat: Plast, jag är helt och hållet av 
plast herr Warhol. Människorna från fram- 
tiden är av plast, de kan aldrig bli sjuka  
och skulle de bli det så tvättar man bara av 
dom. Swish!«

!"# $%& '(', dröm och verklighet. Lucas 
Svenssons monolog Klaus Nomi handlar 
om livets bråddjup. Samtidigt är det full-
)ädrad show. Regissören Sunil Munshis 
första möte med Klaus gick genom mode-
designern Gareth Pugh, som *++, skapade 
en hel Klaus Nomi-kollektion. När han nu 
 regisserar en föreställning om artisten är 
scenrummet en »dödens catwalk«. 

Vi befinner oss på ett sjukhus i New York i 
början av -,.+-talet. Där, i dödens väntrum, 
lever Klaus Nomi sina sista timmar. Genom 

sitt grepp »stand-up noir« vill Sunil luckra 
upp idén om gränsen mellan det yttre och 
det inre. Mellan högt och lågt, humor och 
allvar, dröm och verklighet.

– Det är så mycket som rationaliseras  
bort i den så kallade yttre verkligheten. Allt 
det där som gör oss annorlunda och fel, det 
som inte ryms i normen. Trots att det är just 
de egenskaperna som gör oss unika, gör oss 
till människor. Det där glappet intresserar 
mig. Jag tycker det är konstens uppgi/ att 
hela tiden hålla en dörr på glänt – mellan 
den yttre verkligheten och det inre livet,  
säger Sunil. 

0(1 234"! 5!6# scenen tidigt en alterna-
tiv verklighet där fantasin fick flöda fritt. 
Han blev skådespelare, sedan regissör, 
och har lovordats för sina uppsättningar 
på  Dramaten, Uppsala stadsteater, Teater 
Galeasen och Cirkus. Nu debuterar han på 
Kungliga Operan.

Regissören Sunil Munshi vill utforska gränsen  
mellan dröm och verklighet.
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– Jag har velat göra opera länge, inte 
minst för att konstformen ger så stort 
utrymme för bildberättande, »sofistikerade 
musikvideos«, där musiken, sången och 
bilden förenas.

Klaus Nomi är dock ingen regelrätt opera, 
utan en musikteatermonolog där pop  
och operaarior ramar in berättelsen.  
Till skillnad från i en opera, där musiken 
berättar historien, är det Lucas Svenssons 
text som för handlingen framåt.

 
!"##$%&&%'$ &() #"'*$ +(##,-& har 
Sunil också skapat scenografin till uppsätt-
ningen. Rotundan med sitt stora fönster blev 
en perfekt utgångspunkt för att iscensätta 
Klaus Nomis dubbla perspektiv på livet.

– Vi befinner oss inne på sjukhuset där 
Klaus ligger och ser ut på världen – ut över 
Kungsträdgården. Samtidigt kliver vi in i 
hans hallucinatoriska fantasi, där han gör sin 
sista show.

!(.! -/0 &*$"1, kostymer, ljus och sceno-
grafi fyller scenen med ord och ljud, metall 
och strålkastare, renässanspu2ar och läder. 

– Som ett stycke kött uppslängt på ett 
stålgolv, sammanfattar Sunil. Vi går omkring 
här på jorden med våra kroppar i en värld 
som är hård av asfalt och neonljus och 
covid-34. Det mjuka finns i mötet med andra 
människor. Där kan vi känna bekrä5else och 
kärlek. Om denna längtan handlar berättel-
sen om Klaus.

Men att gestalta Klaus Nomis utanförskap 
är för Sunil ytterst en fråga om att inspirera 
oss att våga leva fullt ut. Klaus öde är en 
uppmaning att fortsätta den kamp som livet 
på olika sätt är för oss alla. 

– Klaus Nomi behöver oss för att bekrä5as 
i sin berättelse. Och vi behöver Klaus Nomi. 

"'!(678* 
Hedvig Ljungar


