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Konstnären, scenografen, dockmakaren och dockspela-
ren Arne Högsander (f. 1940) började som dockmakare
på Marionetteatern under 1960-talet. Under årens 
lopp har han skapat dockor och masker åt åtskilliga
teatrar och scener bl a Dramaten, Operan, Stockholms 
stadsteater, Riksteatern, Folkoperan samt till tv
och film.

Högsander specialiserade sig på materialet papier- 
maché, och drev under många år ateljén Papjémasjé- 
fabriken på Skeppsholmen i Stockholm. Med pappers- 
materialet utvecklade han en unik hantverksskick-
lighet. Hans arbeten rör sig inom ett brett område, 
från stora djur till miniatyrer, figurer från myto-
logins värld liksom realistiskt stympade människor 
eller Strindbergs mardrömsgestalter. Högsanders värld 
är förunderlig, en värld där drama blandas med un-
derfundig humor. Dockorna är självklara gestalter 
och maskerna personligheter med eget liv. I handen 
på skådespelaren har de varit avgörande för gestalt-
ningen av några av våra mest spelade och älskade  
föreställningar.

Västerås konstmuseum visar ett urval av Högsanders 
långa konstnärliga produktion, med dockor och masker 
från bl a Spöksonaten, Trollflöjten, Det växande 
slottet, Kung Oidipus och Den Stora Djurparken.

Tack till Scenkonstmuseet, Kulturhuset Stadsteatern,
Moderna Museet och Teater Brunnsgatan Fyra.

Arne Högsander
Alster och gestalter

1 mars – 26 maj

1    Bildspel och fotografier,
     Eva Högsander.
2   Kasperteater
3   Lilla skåpet (s.10)
4   Djurgrupp på stativ och golv (s.11)
5   Spöksonaten (s.4–5)
6    Vita dockor

7    Det växande slottet (s.6–7)
8    Trollflöjten (s.5)
9    Den Stora Djurparken (s.8–9)
10   Kung Oidipus (s.10)
11    Apmasker (s.10)
12   I frack (s.11)
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Spöksonaten
Fritt efter August Strindberg.
Marionetteatern, Premiär 7 nov 1992.

Spöksonaten är ett drama av August Strindberg från 
1907. Namnet anspelar på Beethovens pianosonat i 
d-moll (op.31, nr 2), i vilken Strindberg tyckte sig 
höra anderöster.

Ur programmet för Spöksonaten:
”Intrigen i Spöksonaten kretsar kring invånarna i 
ett gediget överklasshus i Stockholm. På nedre bot-
ten bor en överste med ett adligt namn. Men hans 
överstetitel är falsk, hans adelsnamn ett misstag 
och han är inte far till sin dotter. Kvinnan han är 
gift med har en gång varit mycket skön och hennes 
skönhet är bevarad i en vit marmorstaty. Nu är hon 
hopkrympt så att hon ser ut som en mumie och sitter 
helst i en garderob och pladdrar som en papegoja. 
Gubben Hummel dras omkring på gatorna sittande i sin 
rullstol som i en stridsvagn, välgörande och vampy-
rartat ingripande i människoöden. Han infinner sig 
till den vanliga ”spöksupén” hos Översten. I vanli-
ga fall dricker dessa samhällets spetsar ”te, sä-
ger inte ett ord, eller talar översten ensam; och så 
knaprar de på småbröd, alla på en gång, att de låter 
som råttor i ett vindskontor”. Men när Hummel kommer 
med blir det varken te eller konversation, han leve-
rerar ett fränt avslöjande ”av detta vackra hem, där 
skönhet, bildning och välstånd förenats”.”

Tolkning, scendesign och regi: Roman Paska
Dockor: Arne Högsander 
Dockkostymer: Karin Magnusson  
Medverkande: Helena Nilsson, Per Heimdal
och Jorge Onofri

I utställningen visas 
7 dockor skapade av 
Arne Högsander till 
Spöksonaten. Dockorna 
tillhör Scenkonstmuseets 
samlingar.

Trollflöjten 
Wolfgang Amadeus Mozarts opera som TV-film av Ingmar 
Bergman 1974. Inspelningarna ägde rum i Filmhusets 
två studior. Alla kulisser var specialbyggda för att 
ge intryck av att operan spelas på Drottningholms 
slottsteater, men denna visas bara i en exteriörbild 
i filmen. Närbilderna på publiken filmades i Ingmar 
Bergmans studio på Fårö.

Manus: Alf Henriksson och Ingmar Bergman
Scenografi: Henny Noremark
Kostym: Karin Erskine
Djurmasker: Arne Högsander

I utställningen visas en drake, tre fladdermöss,
två lejon, en varg och ett vildsvin.
Maskerna tillhör Scenkonstmuseets samlingar.
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Det växande slottet
Ett drömspel av August Strindberg.
Visades på Stockholms Stadsteaters Stora scen 1976.

Ur pressmedelandet (nov 1976):
”I drömspelet är allt möjligt, tid och rum existerar 
inte. Personerna klyvas, fördubblas, dunsta bort i 
spelet om människornas små vandringar på jorden. Som 
i drömmen förskjuts dimensionerna, du kan känna dig 
som mellan 1 och 800 cm stor i relation till tillva-
ron. Och därför befolkas teaterscenen med varelser i 
olika storlekar. Du som sitter i salongen vaggas av 
röster och tillvarons musik, skön och hemsk, som om 
allt försiggick i din hjärna. Ett spel om lidandets 
kval och njutningens smärta.”

Regi: Staffan Westerberg 
Musik: Lars Johan Werle
Scenografi: Paul Souminen
Dockor: Arne Högsander och Staffan Westerberg
Medverkande: Gun Arvidsson, Raymond Charriaud, 
Solveig Faringer, Jane Friedmann, Stig Gustavsson, 
Maria Holmer, Arne Högsander, Ellika Lindén, 
Frej Lindqvist, Åke Lundqvist, Ratimir Sikič, 
Bert-Åke Varg och Claire Wikholm.

I utställningen visas två av de fyra stora maskerna, 
De fyra fakulteterna skapade av Arne Högsander.
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Den Stora Djurparken
Framfördes av Dockteatern Långa Näsan vid Stockholms 
Stadsteater på olika platser utomhus. Bl a i Tensta, 
i Kungsträdgården och på Sergels torg i Stockholm 
1992.

Ur pressmeddelandet:
”Dockteatern Långa Näsan framför dikter ur ”Den Sto-
ra Djurparken” av Nicolás Guillén. Direktören för 
djurparken visar själv fram några av parkens värde-
fullaste exemplar.
OBS! Små barn och personer med klena nerver varnas!”

Direktör och diktläsare: Stephan Karlsén
Djurmasker: Arne Högsander
Program: Inger Jalmert-Moritz (konstnärlig ledare 
för Långa Näsan)

Den stora djurparken av Kubas nationalskald  
Nicolás Guillén, (1902-1989) i Camagüey är tolkad 
till svenska av Lasse Söderberg och utgiven på 
förlaget Storken.

I utställningen visas sex djurmasker skapade 
av Arne Högsander till Den Stora Djurparken. 
Maskerna tillhör Scenkonstmuseets samlingar.

Trollflöjten 
Wolfgang Amadeus Mozarts opera som TV-film av Ingmar 
Bergman 1974. Inspelningarna ägde rum i Filmhusets 
två studior. Alla kulisser var specialbyggda för att 
ge intryck av att operan spelas på Drottningholms 
slottsteater, men denna visas bara i en exteriörbild 
i filmen. Närbilderna på publiken filmades i Ingmar 
Bergmans studio på Fårö.

Manus: Alf Henriksson och Ingmar Bergman
Scenografi: Henny Noremark
Kostym: Karin Erskine
Djurmasker: Arne Högsander

I utställningen visas en drake, tre fladdermöss, två 
lejon, en varg och ett vildsvin. Maskerna tillhör 
Scenkonstmuseets samlingar.

  
 I vita skåpet
 ”Första dockan” 1958.
Inspirerad av en rysk dockfilm som han såg i den ny-
inköpta TV-apparaten och en ritning i ”Pojkarnas 
Hobbybok”, tillverkade Högsander den vita dockan i 
patientterapin under en sjukhusvistelse.
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Kung Oidipus 
En monolog framförd av Allan Edwall på sin Teater 
Brunnsgatan Fyra 1987.
Antik tragedi av Sofokles författad ca 427 f.Kr.

Om pjäsen:
Tragedin Kung Oidipus utspelar sig under en kortare 
tidsperiod, uppskattningsvis några dagar, utanför 
konungaborgen i Thebe. I form av tillbakablickar i 
replikerna får vi ta del av nödvändig information 
kring vad som föregått själva det tidsliga rummet 
i dramat. I Edwalls uppsättning 1987 spelade han 
själv alla roller och bytte hastigt karaktär genom 
att ikläda sig de olika maskerna. Uppsättningen blev 
mycket omtalad och turnerade under flera år både na-
tionellt och internationellt.

I utställningen visas sex masker skapade av Arne 
Högsander till Kung Oidipus. 
 

Apmasker 
Från Cullbergballettens uppsättning Gamla Barn från 
1989. Koreografi av Mats Ek.   
       
I utställningen visas några apmasker i olika stadier.

Lilla skåpet
”Första dockan”, 1958. Dockan är inspirerad av en 
rysk dockfilm som Arne såg i den nyinköpta TV-apparaten 
och en ritning i ”Pojkarnas Hobbybok”. Den tillver-
kades av Högsander i patientterapin under en sjukhus- 
vistelse.

I frack,  film av Claes Söderquist
11 min, utan tal, 1964.

Filmen I frack beskriver ett bildkonstverk och ar-
betsprocessen som leder fram till det färdiga ver-
ket. Filmtiteln anspelar på den klädsel, den roll, 
konstnären ikläder sig när han kommer in i sin 
ateljé. Den konstnärliga akten framstår som en ritu-
ell besvärjelse av verkligheten där dockor och moln 
görs levande med hjälp av trådar. Arne Högsander 
spelar konstnären som själv till slut blir en del av 
marionettvärlden. Filmen spelades in på en gård på 
Österlen och anses vara ett betydande verk inom den 
svenska experimentalla filmkonsten. Musiken improvi-
serads fram av musikerna Jan Carlsson, Jan Wallgren 
och Kurt Lindgren. Foto: Curre Hilfon.

I frack tillhör Moderna Museets samling.

Djurgrupp på stativ och golv
Djurmasker som Högsander tillverkat till olika upp-
sättningar och tillfällen. Björnmasken tillverkades 
till musikgruppen Teddybears (tidigare Teddybears 
STHLM). Trästativ av Ragnar Tretow.
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”Figurens utstrålning, 
redan innan den fått liv 
på scenen, utgör rollens 
halva bärkraft i en dock-
teaterföreställning. Arnes 
figurgestaltning präglas 
av mänsklig insikt där 
ingenting är entydigt och 
där en smärta i botten 
gör att vi berörs av hans 
ansikten. Därtill kommer 
en hantverksmässig 
känslighet av yppersta 
kvalitet.”

– Michael Meschke 
 (grundare till Marionetteatern) 
om Arne Högsanders arbete.
 

/vasteraskonstmuseum 
www.vasteraskonstmuseum.se

Foto fram
 och baksida: Eva H

ögsander


