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Bergmans gengångare Henrik Sjögren Hent PDF Forlaget skriver: "Nu du, nu ska vi snacka!" sade Ingmar
Bergman till Henrik Sjögren när den senare skrivit 17 recensioner av de 21 föreställningar som Bergman gjort
på Malmö stadsteater. Det var i maj 1959. Sedan fortsatte kontakten i nästan 50 år och med flera böcker av
Sjögren om Bergmans teater. Bergman kom att regissera 125 teateruppsättningar utöver alla hans filmer och
böcker. Sjögren följde honom hela livet. Bergman satte upp de stora nordiska mästarna Henrik Ibsen, August
Strindberg och Hjalmar Bergman. Han sade sig sakna svenska klassiker, men blev en själv. Han talade om
Shakespeares kontinenter, men i Sjögrens ögon var Bergmans egna kontinenter lika svårgenomträngliga.
Sjögren analyserar och diskuterar i denna koncentrerade volym Bergman efter ett gemensamt liv, han

uppehåller sig med både distans och förtjusning vid Bergmans konst och motiv ur världsdramatiken. Han ser
människan och myten Bergman med obrutet intresse. Henrik Sjögren är väl i dag vår äldste teaterkritiker som
95 år gammal sett mer teater än nästan alla andra. Han har skrivit boken Folkhem och folkteater. Hans blick är

erfaren och klar, hans minne och lager av teaterföreställningar enormt.
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