
West Side Story är en amerikansk musikal från 1957. Re-
dan på 1940-talet fick koreografen/dramatikern Jerome 
Robbins frågan om han ville göra en nytolkning av Sha-
kespeares Romeo och Julia. Robbins kontaktade kompo-
sitören Leonard Bernstein och manusförfattaren Arthur 
Laurents. Tillsammans började de jobba på en idé om 
konflikter mellan judar och katoliker på östra Manhattan 
i New York. Men projektet lades ner på grund av tidsbrist. 

Några år senare började problemen med ungdomsgäng 
i New York växa, och det gav upphovspersonerna en ny-
tändning. Handlingen flyttades till Manhattans västra 
sida, därav namnet West Side Story, och kom att handla om 
konflikten mellan gängen Jets och Sharks. Sångtexterna 
skrevs av Stephen Sondheim.

Urpremiären 1957 blev en stor succé. Man spelade över 
700 föreställningar och snart gjordes nya produktioner i 
London, en USA-turné och en prisad filmversion. Inom 
kort spelades musikalen världen över (den är översatt till 
12 olika språk) och den spelas fortfarande. 
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Romeo och Julia av 1800-talskonst-
nären  Ford Madox Brown.

EN MODERN ROMEO OCH JULIA

De allra flesta känner till historien om Romeo och Julia och kopplar den till 
Shakespeare. Det är en tragedi om ett ungt kärlekspar från två olika adliga 
familjer i Verona, Montague (Romeo) och Capulet (Julia). Familjerna ligger 
i fejd, men Romeo och Julia gifter sig i hemlighet och planerar att rymma. I 
stället slutar det hela med att båda dör, och först då sluter deras familjer fred.

Romeo och Julia-temat är i själva verket äldre än Shakespeares drama. I den 
romerske skalden Ovidius berättelse om Pyramus och Thisbe från ca år 0 
finns också ett kärlekspar där familjerna hatar varandra och där den ene i 
paret vid en tidpunkt tror att den andre är död. I Efesos verk Efesiaka från 
100-talet finns en berättelse om älskande som skiljs åt och förgiftning som 
leder till dödsliknande sömn. I Dante Alighieris Den gudomliga komedin 
nämns familjenamnen Montecchi och Cappelletti. 

Shakespeares drama bygger på en översättning från 1562 via franska till eng-
elska av Luigi Da Portos novell om Romeo och Giulietta. Shakespeare följer 
novellen ganska troget men byggde ut och lade till vissa karaktärer. 

GAMMALT TEMAT



SCENOGRAFI
Regissör är Kasper Holten som nyligen satte upp Rigoletto här på operan, en uppsättning med storslagen sceno-
grafi. Kasper erkänner att han är väldigt förtjust i vår stora vridscen (20 meter i diameter!), som han även denna 
gång kommer att utnyttja maximalt. 

Scenografin av Steffen Aarfing är en hög konstruktion som fyller hela vridscenen och hela scenöppningens höjd. 
Den påminner om en byggarbetsplats med halvt påbörjade höghus, balkar och avsatser. Här kan artisterna springa, 
hoppa och klättra medan vridscenen snurrar. 

Det stämmer bra med upphovspersonernas ambition när de skrev verket. De ville berätta en dramatisk historia 
på ett emotionellt sätt snarare än realistiskt. Stadskulisserna fick förvrängda, sönderryckta former och användes 
för att förstärka karaktärernas känslor. Det var också den första musikal där dansen användes som berättande 
element, bland annat i slagsmålsscenerna.

REGI/KOREOGRAFI
I West Side Story är det mycket dans, och en stuntkoordinator har hyrts in för att träna de medverkande i fall från 
hög höjd, slagsmål och annat. En fartfylld regi/koreografi med hisnande scener utlovas. När Tony sjunger om sin 
älskade Maria kommer han att stå på en balk högt ovanför publiken.

KOSTYMER
Designern Anja Vang Kraghs kostymer bär tydliga 50-talsmarkörer med smala byxor, vida kjolar, uppvikta jeans 
och baseballjackor. Men det är ett slags dekonstruerat 50-tal där kläderna ser ut att vara isärtagna och ihopsatta 
igen på lite oväntade sätt. Här finns också element från nutida gängkultur som huvtröjor och gängmärken.

SPRÅK
Redan när musikalen skrevs valde upphovsmännen att inte använda sig av 50-talets gatuspråk. Man ville inte ta 
fokus från karaktärerna och uppfann i stället egna slangord. (Det sägs att slanguttrycket ”cool” härstammar från 
West Side Story.) Det har gjort att musikalen inte är så tidsbunden, utan mer allmängiltig, och därför inte kändes 
”ute” bara några år efter urpremiären.

Uppdraget att göra en nyöversättning har gått till Jason ”Timbuktu” Diakité, välkänd Malmöprofil och mångfal-
digt prisbelönad hip-hop/soul-artist med bl a två Grammis för ”bästa textförfattare”. Även här blandas 1950-tal 
med modernare uttryck för att ge en allmängiltig och relevant känsla.

Kostymskisser av Anja Vang Kragh.



HANDLING
 
AKT I
Tonårsgängen Jets och Sharks slåss om makten över gatorna. Sharks är nyanlända invandrare medan Jets är 
självproklamerade infödda, men själva barn till invandrare. Till slut utbryter slagsmål men polisen går emellan. 
Inspektör Schrank vill inte ha bråk i sitt distrikt och kör iväg Sharks. Jets beslutar sig för att utmana Sharks på en 
strid om vem som äger området. Gängledaren Riff ska framföra utmaningen på dansen samma kväll.

Tony har tröttnat på gänglivet och börjat jobba i Docs affär. Han längtar efter något nytt och är måttligt intres-
serad av att följa med på dansen. Sharks-tjejerna Maria och Anita jobbar i en syaffär. Maria är sur på sin bror, 
gängledaren Bernardo, som aldrig låter henne gå ut och som vill gifta bort henne med Chino. Anita hjälper 
Maria att göra i ordning sin dansklänning.

Under dansen håller sig gängen ifrån varandra, men efter en stund utbryter en vild tävling mellan Riff och 
Bernardo. Samtidigt får Tony och Maria syn på varandra och det är kärlek vid första ögonkastet. Bernardo 
kommer på dem och skickar hem Maria med Chino. Innan Bernardo hinner läxa upp Tony, passar Riff på att 
framföra utmaningen. Gängen bestämmer att de ska ses på krigsråd senare samma kväll.

Tony har följt efter Maria hem. De ses bakom hennes hus och bekänner varandra sin kärlek. De blir nästan 
upptäckta av Bernardo och Anita som kommer hem från dansen. Sharkskillarna ger sig iväg till krigsrådet.

Jets och Sharks möts i Docs affär. Tony vill inte att någon ska komma till skada och övertalar gängen att ersätta 
bråket med en tvekamp. Bernardo tror att det är en personlig utmaning och antar den direkt. Just då kommer 
Shrank in och kör åter iväg Sharks. Jets vägrar berätta vad som pågår.

Nästa dag möts Tony och Maria i syaffären. Anita kommer på dem men lovar att inte berätta något. Tony vill 
inte delta i kvällens slagsmål, men Maria övertalar honom att gå dit för att se till att ingen blir skadad. Medan 
gängen förbereder sig för kvällens drabbning drömmer Tony och Maris om ett liv tillsammans.

Just som tvekampen ska börja kommer Tony för att avbryta. Bernardo pucklar på Tony, som vägrar slåss tillba-
ka. Riff går emellan och knivarna åker fram. Bernardo hugger Riff som faller livlös till marken. Tony rusar fram 
och råkar hugga Bernardo med Riffs kniv som hamnat i hans hand. Polissirener hörs och alla springer därifrån.

        Tony  Maria               Bernardo                  Anita               Doc  Schrank                     Riff            Chino



AKT II
Några av Marias vänner är samlade i hennes rum. De undrar varför hon klär upp sig. Maria svarar att det är 
hennes ”bröllopsnatt” och tjejerna antar att hon syftar på Chino. Plötslig rusar Chino in, helt blåslagen, och 
berättar att Tony dödat Marias bror. Han letar reda på en pistol och försvinner ut igen. 

Tony kommer inklättrande genom fönstret. Maria skriker att han är en mördare. Tony förklarar att Bernardo 
dödade Riff, och att han gick emellan och inte vet vad som gick fel. Han ber Maria förlåta honom innan han går 
till polisen, men Maria vill att han ska stanna. De beslutar sig för att rymma tillsammans. 

Flera i Jets har blivit förhörda på polisstationen, men ingen har avslöjat något. De får veta att Chino och Sharks 
är ute efter Tony, för att hämnas Bernardo. Gänget skingras för att hitta Tony innan Sharks gör det.

Tony och Maria bestämmer kvickt att mötas hos Doc, som kan låna dem biljettpengar. Anita kommer till Ma-
rias rum. Hon förstår att Tony har varit där, och förklarar rasande att han är en fiende. Maria säger att det 
inte var Tonys fel, och att hon fortfarande älskar 
honom. Anita förstår till slut, och berättar om 
Chino och pistolen. Maria vill rusa ut för att var-
na Tony, men Schrank kommer in och kräver att 
få förhöra henne. Maria ber Anita att gå ner till 
affären och uppehålla honom.

I Docs affär håller Jets vakt medan Tony och Doc 
är i källaren för att ordna med pengar. När Anita 
kommer in tror de att hon har skickats av Chino 
för att spionera, och håller henne kvar. Anita blir 
omkullknuffad och nästan våldtagen innan Doc 
stoppar dem. Anita kastar ur sig att Chino har 
dödat Maria för att hon vanärat honom. Hon ru-
sar ut, och Doc kör ut Jets.

Doc berättar för Tony att Maria är död. Tony ru-
sar desperat ut i natten och ropar efter Chino att 
han ska skjuta honom. Plötsligt får han syn på 
Maria. De rusar mot varandra, men Chino dyker 
upp och skjuter Tony. Gängen och Doc rusar in, 
medan Tony dör i Marias armar.

Gängen går hotfullt mot varandra, men Maria 
reser sig och tar pistolen från Chino. Kallt för-
kunnar hon att de alla är skyldiga, till och med 
hon själv. Maria kysser Tony en sista gång innan 
gängen gemensamt bär ut Tonys döda kropp.

Kostymskiss av Anja Vang Kragh.







DISKUSSIONSFRÅGOR
 
West Side Story är baserad på Shakespeares Romeo och Julia. Vilka likheter och skillnader finns mellan verken? 

Det finns en mängd historier som baseras på Romeo och Julia. Känner du till några?

Varför blir vi förälskade? Vad reagerar vi på när vi möter en partner? Resonera om vilka egenskaper som ligger 
högst i kurs på dagens äktenskapsmarknad: utseende, attityd, pengar, makt, ett bra jobb? Existerar denna s.k. 
”marknad” överhuvud taget? Vad spelar kompisarnas åsikter och grupptryck för roll? Kan man förneka en föräls-
kelse bara för att ens vänner eller familj av olika orsaker motsätter sig att man blir tillsammans med någon?

Varför bildas ungdomsgäng som strider mot varandra? I vilka miljöer? Finns det olika typer av gäng? Vilka är med 
i gängen och vad får man ut av det? Är det möjligt att hålla  sig utanför om man befinner sig i gängmiljö? 

FILMTIPS
WEST SIDE STORY från 1961. Regi: Robert Wise och Jerome Robbins. 
Se ett klipp från filmen (America): www.youtube.com/watch?v=YhSKk-cvblc
Filmen följer i princip den ursprungliga scenversionen. I West Side Story är Romeo och Julia bara en grundhand-
ling som man förhåller sig ganska fritt till. Texten är helt ny och persongalleriet förändrat.

ROMEO OCH JULIA från 1996 med Leonardo DiCaprio och Claire Danes i huvudrollerna. Regi: Baz Luhrmann
Se trailer: www.youtube.com/watch?v=gjxHdNxvySU
I den här filmen har man använt ett annat sätt att uppdatera Romeo och Julia. Den ursprungliga blankversen är kvar, 
men handlingen är placerad i nutid. Det gör att det ålderdomliga språket ibland ger intryck av att vara gatuslang.

Bild från repetitionerna på stora scenen.


