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”Ska vi va?”
Fritt efter Pija Lindenbaums
bok
Regi: Marvin Yxner.
Scenografi/kostym: Roland
Söderberg.
Koreografi: Jimmy Meurling.
Medverkande: Lisette
Merenciana & Malin Öhrn.
Scen: Teater Tre och turné.

”Kan själv!”
Idé & regi: Peter Engkvist.
Scenografi/kostym: Lina
Serning.
Medverkande: Kaj Ahlgren,
Pernilla Göst. 
Scen: Teater Pero och
turné.

MER LÄSNING

Glittrande. Pia Huss om två scener med blick för småfolket.

Barnperspektivet! Begreppet etsar sig in efter Teater Tres ”Ska vi va?” och Peros ”Kan själv!”, två individualiteter till små-
folks-föreställningar. För det är just barnperspektivet som skarpt och stolt står, dansar, balanserar, briljerar och framför allt
genomsyrar uttrycket när Marvin Yxner dramatiserat och Jimmy Meurling koreograferat Pija Lindenbaums bok ”Ska vi va?”
hos Teater Tre. Likaså då Peter Engkvist, med en skarp blick för barndomens revirtänkande, skapat ”Kan själv!” för Pero.
Här möter vi teatermakare som vet vad det handlar om att vara sisådär en fyra-fem år och som hos Teater Tre, sedda med
regins/koreografins känsliga ögon, verkligen vilja vara så mycket med någon.

Ibland behövs endast några få rörelser och vi fattar allt. Som när Malin Öhrns Berit så hjärtans gärna vill leka med Lisette
Merencianas ovilliga Flisan. Eller ovillig förresten, kanske är hon mest upptagen av att klippa, rita, tänka, vara… just då
finns inget utrymme att bry sig om den ivriga knackningen på dörren. Flisan är fokuserad på annat och orkar inte med den
hoppsigt uppfordrande glädje Berit utstrålar. Malin Öhrn fångar exakt oförtrutenheten hos en flicka livet ännu inte plattat till.
Kroppsspråket så väl inläst. Sträckningen uppåt för att nå ringa-på-knappen. Förlösningen i det slutliga mötet, leken,
fantasin!

Motsättning och utanförskapande. App, app, app… du står på mitt golv, app, app, app du får inte ta min vattenkanna.
Omnipotens. Teater Pero och Peter Engkvist vet att berätta mycket om detta. ”Det här är mitt… jag är bäst…” Revir och
ägande. Gestaltandet av ett styrkeförhållande och en maktkamp som sträcker sig vida utanför barndomen. Kaj Ahlgren och
Pernilla Göst drar förtjust igenkännande skratt i sin löjliga konkurrens. Både hos Teater Tre och Pero utgår gestaltandet från
kroppen, den riktigt sensuella mimen. Peros ”Kan själv!” drivs av en dansande lätthet, och en varm ironi, när skådespelarna
balanserar fram över upp- och nervända små zinkhinkar och bygger en värld av lådor och kannor som varken mer eller
mindre visualiserar världen.

Den stora och den lilla. Och att det i den faktiskt ändå är möjligt att utföra mirakel – här magiskt visualiserat av en röd
framtrollad blomma – under förutsättning att vi gör det tillsammans.

Två glittrande föreställningar av den kaliber som återigen bevisar att också små barn förmår absorberas av ett mer abstrakt
berättande. Allt under förutsättning att iscensättningarna har en avsikt och hög konstnärlig kvalitet.:

”Ska vi va? på Teater Tre & ”Kan själv!” på Teater
Pero

Malin Öhrn och Lisette Meranciana släpper loss leken och fantasin.
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