Sammanställt av Stina Fredenmark

Ribbyskolans Profildag torsdagen 6 nov 2014
Teaterbesök på Unga Klara i Stockholm, ”Girls will make you blush”

Ribbyskolan Profildag torsdagen 6 nov 2014, estetprofilen:

Teaterbesök på Unga Klara, Kulturhuset i Stockholm
Vi ska se föreställningen ”Girls will make you blush”
Till att börja med vill jag påminna om följande faktum:
Alla som har bröst och/eller mens är inte automatiskt tjejer.
Alla som inte har bröst och/eller mens är inte automatiskt killar.

När ni ser föreställningen vill jag att ni funderar på några saker och skriver
ned era svar/tankar:
1.

Hur du skulle beskriva vad en kvinna eller man är för en utomjording som
inte vet att stora delar av vår civilisation delar upp människor i kvinnor/
män?

2.

Alla tjejer får inte mens eller bröst av olika anledningar. Tycker du att
pjäsförfattarna har tagit upp dessa olika anledningar?

3.

En av anledningarna till att vissa tjejer inte får mens och bröst är att de vid
födseln definierats som män av omgivningen. Tas det upp i pjäsen på något
sätt? (Hur i så fall?)

4.

Vad är en tjej? I pjäsen definieras tjejer genom att de har bröst och/eller
mens. Vad kan pjäsen få för innebörd för de tjejer som ser pjäsen men som
inte har bröst och/eller mens? Och vad kan pjäsen få för innebörd för de som
inte definierar sig som tjejer men som har bröst och/eller mens?

5.

Om vi definierar kvinnor utifrån att de har bröst/livmoder, vad händer då med
de som antingen inte har eller blivit av med dessa attribut?

6.

Finns det några andra saker som kunde tagits upp i pjäsen eller som du
tycker kunde tagits upp på ett annat sätt?

Maila era svar till mig efter föreställningen på stina.fredenmark@ribbyskolan.se
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Här kan ni läsa mer om pjäsen:
http://ungaklara.se/forestallningar/girls-will-make-you-blush/
Nedan är ett utdrag från pjäsens hemsida:
——————————————————————————————————
Säger inte mycket.
Tittar.
Verkar som jag inte ser, inte märker.
Men jag ser allt.
Min kropp är stel. Skyddar sig själv.
Men inuti rasar den.
Inuti rör jag mig snabbt över stora ytor. Blixtrar jag.
Det ni ser det är inte jag. Jag är inte färdig än.
Jag är under utveckling och målbilden finns därinne.
Det är inte meningen att mitt ansikte skulle se ut såhär, det kommer att vara mycket
snyggare sen. Och kroppen, den är inte färdig än, den kommer att fixa till sig sen.
Så titta inte på mig nu så mycket helst. Vänta tills jag är färdig.
Då ska jag stå mitt i rummet, inte osynlig i ett hörn.
En flickas pubertet är hennes fysiska steg ut ur barndomen.
Vad är det som händer med flickor under puberteten egentligen? Vet vi? Vet hon? Pratar hon ens om det
som håller på att hända? Är hon stolt över mensen, brösten – eller skäms hon?
Hur förhåller sig samhället till en flicka som utvecklas till kvinna? Är den kvinnliga sexualiteten så försiktig,
skör och obefintlig som den målas upp? Varför är mensen så stigmatiserad och varför är den blå i
tampongreklamen? Vad innebär det att ha mensvärk och att blöda mellan benen? Vad gör jag med mina för
långa armar och mina begynnande bröst?
Killar i puberteten blir bråkiga sägs det. Var tar energin vägen för tjejer i puberteten? Stannar den kvar i
kroppen på henne? Tills hon exploderar. Eller imploderar. Energi försvinner inte. Så någonstans blir den av.
Omvandlas den? Till vadå isåfall?
Medan pojkar hejas på i sitt mansblivande så blir flickorna i sitt kvinnoblivande snarare begränsade och
tystade. Informationen delges bakom stängda dörrar, hemliga broschyrer delas ut och sexualiteten är ett
besinningslöst odjur som väcker skamkänslor hos den som inte tyglar den i tid.
Slut på viskningar, missförstånd och ensam oro över att vara fel.
– Dags nu att tala högt och skamlöst!
I vår föreställning kommer vi prata högt och tydligt om allt det som rör sig i huvud och kropp på tjejer i
puberteten. Vi vill gå rakt på sak, vi vill avdramatisera, dissekera och detaljstudera, med humor och allvar,
känslomässigt och pragmatiskt men aldrig någonsin mästrande eller förmanande. Vi vill upphöja puberteten
och kvinnoblivandet till det viktigaste och mest angelägna ämne som man överhuvudtaget kan komma att
tala om. Vi vill skapa en miljö där tjejer och killar kan diskutera tjejers pubertet som en självklarhet.
Från högstadiet/gymnasiet.
Föreställningen görs med stöd av Stockholms läns landsting inom ramen för ett hälsopedagogiskt projekt
och kan därför ges gratis till länets skolor.
Spelas dagtid tisdag-fredag kl 12.00 samt lördagar kl 18.00 (vissa onsdagar och torsdagar kl 19.00)
Spelperiod i Västerås 13 januari – 26 februari 2015.
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