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Recension: ”Deus ex machina” 
på Teater Trixter
Kultur”Deus ex machina” på Teater Trixter samlar VR-konstnärer, 
filmare, dansare och dramatiker. Mikaela Blomqvist ser en 
föreställning om artificiell intelligens och ofrihet. Är den datastyrning 
vi räds redan här?

I ”Deus” styrs dansaren Madeleine Jonsson av en osynlig makt. Bild: Peter Lloyd
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Jag tycker mycket om inramningen av Trixters sexdelade föreställning ”Deus ex machina”. 
Att lämna eftermiddagssolen och stiga in på den mörka teatern är som att hamna i en 
alternativ värld, för här börjar föreställningen direkt i foajén. Halvblinda människor i vita 
skyddsdräkter lotsar besökarna in till ett väntrum. Där rullar en informationsfilm från 
företaget BabyMoon som erbjuder oss ett virtuellt föräldraskap. Barn skaffas numera med 
hjälp av VR-glasögon.

Det latinska uttrycket deus ex machina kommer från det antika dramat, där en gud 
ibland kunde sänkas ned från ovan med uppgift att avsluta stycket. Hos Teater Trixter 
har maskinen i stället blivit det högsta. De sex korta verk som utgör ”Deus ex machina” 
behandlar alla vår ofrihet i förhållande till den moderna tekniken. I Katarina A Karlssons 
”Frida” flyttar Elisabeth Göransson in i en lägenhet där livet både kan avläsas och 
frammanas av teknologin. Övervakaren erbjuder allt, och inget är verkligt. Framför oss 
ser vi bara ett tomt vitt rum. 
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Liknande utgångspunkt har KG Johanssons ”Logik”, där en artificiell intelligens arbetar 
på ett äldreboende. Maskinen AINA klarar av åtta människors sysslor, men när hon 
uppnår medvetande börjar hon ta sig friheter. Aiina Aions ”Kaliyuga” låter oss se 
dollarbiljonären Jeff Besoz i hans bostad, där han rastlöst samtalar med sin Alexa. 
Michele Collins videoverk ”Vardagen anfaller” följer en barnfamilj som bokstavligen 
försvinner in i sina skärmar. Inte ens inför en orkan eller kvinna som blivit knivhuggen i 
huvudet vaknar de till. Det är en ond och sövande overklighet, i kontrast till teaterns 
livgivande dito. 

Men ingen av dessa fyra verk tränger särskilt djupt, kanske för att de alla så tydligt 
avfärdar maskinerna. Med BabyMoon låter oss Högtrycket Performance och Gorki Glaser-
Müller däremot tydligt förstå vad som lockar, och det blir oändligt mycket mer 
skrämmande. Den stora behållningen är dock Peter Lloyd och dansaren Madeleine 
Jonssons ”Deus” som gör datastyrningen kännbar in på själva kroppen. Till synes viljelöst 
kastas Madeleine Jonsson runt i rummet av en okänd, osynlig makt. Kanske kan man se 
det som en metafor för hur tanken formas av tekniken. Den mardrömmen är i sådana fall 
redan här. 
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