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Fredag 20 december öppnar 
scenkonstmuséet åter sin 
dockteaterdel. I utställningen 
samsas nu en gedigen bland-
ning av raffinerade hantverk, 
tv-nostalgia och kulturskatter.
Byteatern Kalmar Länsteater 
finns representerad med fyra 
masker från Oidipus och hans 
barn, som spelades 1993.  
Totalt till föreställningen 
gjordes ett 30-tal masker. De 
fyra som valts ut är helhuvud-
masker.
- Vi var inspirerade av anti-
kens eget sätt att arbeta med 
sina pjäser, berättar Gunilla 
Pantzar.
Oidipus och hans barn var 
en berättarteater som tog 
barnets perspektiv. Samma 
år blev den utvald att delta i 
teaterbiennalen. Där upplev-
des föreställningen som något 
helt unikt. 
– Föreställningen väckte re-
spekt, beundran och intresse. 
Vi var ett samspelt gäng som 
hållit på länge och nu kunde 
skörda frukten av det arbetet. 
Utställningen på Scenkonst-
muséet har vernissage, idag 
torsdag. Gunilla Pantzar finns 

på plats liksom teaterchef 
Daniel Rylander. 
– Att få maskerna på scen-
konstmuséet är att bli inskri-
ven i teaterhistorien, säger 
Gunilla Pantzar. 
– Det är en stor ära och bra 
att Byteaterns historia upp-
märksammas, säger Mia 
Carlsson, teaterchef.

När Scenkonstmuséet i Stockholm åter öppnar dockteaterdelen 
av utställningen På Scen finns masker från Byteatern på plats. 
–Jag tycker det är glädjande för Byteatern och även mig som står 
för maskdesignen, säger Gunilla Pantzar som gjort maskerna.

Masker från Byteatern visas på  
Scenkonstmuseets nya utställning

FAKTA | Scenkonstmuséet
Scenkonstmuseet ligger mellan Dramaten och Kungliga 
hovstallet på Östermalm i Stockholm. 
Museet har en stor samling med nära 50 000 föremål. 
Samlingen har byggts upp under mer än 100 år och 
utgörs av bland annat instrument, scenografimodeller, 
teaterdockor, kostymer och bildkonst. Intendenter arbetar 
kontinuerligt med bevarande, dokumentation och stöd till 
forskning.

Antigone-masken till höger är en av fyra helhuvudmasker från Byteatern som ställs ut på  
Scenkonstmuséet. Foto: Byteatern 
Foto: Byteatern 
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