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Teater.
Foto: Jonas Jörneberg

05 Bildtext

Foto:

”Scroll-Mia”, Emma Knyckare och
Ina Lundström i ”Flashback forever”.

Foto: Nicke Johansson

Pernilla Göst och Charlie Challis.

”Där barn
sover” tar
fasta på det
som förenar
trots allt

Sång, dans och lite naket. ”Flashback forever”
klarar steget från podd till scen briljant
”Flashback forever.
Showen”
Scen: Lisebergsteatern, Göteborg.
Längd: 1 tim 30 min.

○○De teaterortodoxa är att gratulera.
Alla vill förr eller senare upp på scenen för att transformera sitt uttryck
till scenkonst. Det är också där som
de teaterortodoxa är att beklaga.
Ibland blir den konstnärliga transformationen så smärtsam att man
aldrig vill besöka ett teaterrum igen.
Att göra om babblandet i en podcast, hur bra denna än är, till scenshow måste vara bland det svåraste
i det här gamet. Och här har vi den
förtjusande ”Flashback forever”,
en av landets mest uppskattade
poddar om landets största, äldsta
internetforum: Flashback. Nu ska
vi se, en liveshow om en podd som
diskuterar ett diskussionsforum
som diskuterar podden och showen som diskuterar diskussionstråden om sig själv? Spännande.
Ganska direkt i Lisebergsteaterns

smockfulla, men på något vis luftiga salong, kan konstateras att
humor- och mediemångsysslarna
Emma Knyckare, Ina Lundström
och ”Scroll-Mia” byggt ut och om sin
podd på ett bitvis briljant vis. Det är
just en genomförd transformation
med rätt precisa avvägningar mellan
poddens grundinnehåll och show.
De tre tar med sig mer eller mindre
bisarra diskussionstrådar från Flashback för att även i detta sammanhang böja och bända på såväl kommentarer som avatarer och avsändare. Som när några av de senare,
de som skrivit envetet under så
många år på Flashback att besökaren närmast ”känner dem”, här blir
alternativa sommarpratare. Och
hur en sådan programintroduktion
kunde låta. Säga vad man vill om
”Rotebro-Conny” men nog vore
hans ”Sommar” en långt intressantare historia än en dansbandskändis dito om föräldrarnas uppslitande skilsmässa, när de varit 27.

Just detta är ju ”Flashback forevers” styrka: de älskar, eller åtminstone fascineras, så av forumets äkta
diskussioner om äkta, i alla fall
upplevt äkta, saker. Hur diminutiva, vansinniga, eller skrämmande
dessa än kan vara. Eller varma,
intressanta. Det finns ju trådar för
allt, om huruvida det är bögigt med
krukväxter såvida man inte sprejmålar dem svarta.
Om kändisar som med oklara källor är begivna på sex i, ähum, grovköket, bakluckan, tvåan. Om brott
och straff, givetvis, trädgård, alla
politiska riktningar, droger, allt.
Och bland alla dessa vindlande,
slingrande trådar finns förstås en
om ”Flashback forever”. De tre på
scenen visar närmast ömhet även
inför inlägg om sig själva som ”horfittor”, ”sliddjur” eller annat långt
ut i folkilskenhetens träskmarker.
Och så en allsång på det. För det är
ändå verkligheten om man jämför,
och det gör de, med sådant som
Instagrams intetsägande bilder

Scen: Fasching, Stockholm.
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Var för sig är det inget konstigt med ett munspel eller en harpa. Men tänk de
två instrumenten i ett och samma
rum. Den ruffiga baren neråt gatan och den finaste salongen i stan,
sammanslagna ungefär som när
banden Run-DMC och Aerosmith
handgripligen river väggen mellan

Fast där handlade det alltså bara
om att hiphop mötte hårdrock. Eller säg att en trummaskin mötte
en elgitarr. Det är egentligen ingenting mot det kulturhistoriska
klassperspektiv som munspelaren
Grégoire Maret och harpisten Edmar Castañeda överbryggar den
här kvällen på Fasching.

Till viss del är det ändå en sanning med modifikation. Båda musikerna har bred stilistisk erfarenhet; särskilt Maret har gjort sig ett
namn, om än inom framför allt jazzen i dess vidaste bemärkelse och
med uppenbar kännedom om till
exempel Toots Thielemans – eller
för den delen Stevie Wonder.
Men det är främst Castañeda som
tar för sig. Som harpist har han
mycket att visa bara i instrumentets
namn: hur det kan leverera alltifrån
ett skimrande övre register till bas-

Idé och regi: Peter Engkvist. Text och
medverkan: Charlie Challis och Pernilla
Göst. Spelplats: Teater Pero i gästspel på
Playhouse Teater. Spelas på turné och i
klassrum. Längd: 45 min. Målgrupp: 10 år
och uppåt.

○○När den sympatiska skådespelarduon Charlie Challis och
Pernilla Göst äntrar scenen och
berättar om sina barndomars
sovrum är det svårt att inte uppfyllas av igenkänningsnostalgi.
Här sparas inte på detaljer och
vi påminns om såväl Mimmi Pigsängkläder som den obegripliga
vurmen för eremitkräftor.

Knyckares gycklarexcesser, Lundströms krassa hårdhet och ScrollMias överdrivna tankfullhet (det
beror på så många betablockerare
att hjärtat slår cirka ett slag i minuten, får vi veta) liksom formas och
skjutsas in i en välskriven, välspelad
och till slut imponerande sammanhållen föreställning. Då ingår här
ändå massor av sång, dans och till
och med lite naket – i form av två
manliga sexdockor. Knappast teaterortodoxi, men scenkonst är det.

”Där barn sover” är baserad på
James och Amber Mollisons fotobok med samma namn från
2010. Här porträtteras ett antal
barn från olika delar världen
och vitt skilda förhållanden genom fotografier av dem själva
och deras sovrum. Föreställningen introducerar oss till
några av dem i levandegjorda
monologer.
Kontrasten mellan deras och
Charlie Challis och Pernilla
Gösts barndomssovrum kunde
inte vara större. Men oavsett om
de barn vars porträtt projiceras
bakom dem sover i ett skjul på
en soptipp i Phnom Penh eller i
en prylöveröst lägenhet i Tokyo
tar föreställningen fasta på det
som förenar dem och oss i salongen. Stora som små.

Niklas Wahllöf
kultur@dn.se
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Edmar Castañeda &
Grégoire Maret

sina replokaler i videon till gemensamma hiten ”Walk this way” från
mitten av 80-talet.

Grégoire Maret
och Edmar Castañeda.

Efter en fotobok av James
Mollison med intervjuer av
Amber Mollison

vilka genererar i tala-i-tungor-saliga
ryggdunkningar.
Balansen mellan Lundströms,
Knyckares och Scrollssons, för att
välja ett efternamn, personligheter
är till en början aningen knackig.
Det struntar förvisso publiken
i som skriker rakt ut från minut två,
men med tiden blir denna tydligare, smidigare.

Jazz.

Solisterna överbryggar
ett kulturhistoriskt
klassperspektiv

”Där barn sover”

toner som från en Fender Precision.
Om något är det mellanregistret han
gör minst av – och där Maret i sin tur
kommer som mest in i bilden med
sina smidiga, melodiösa solon.
Av flera skäl blir det inte riktigt
den kulturella kollision mellan
jazz och klassisk musik som man
hade kunnat förvänta sig utifrån
bara instrumenten. Castañeda är
sydamerikan, inte europé – och
det hörs, såväl harmoniskt som rytmiskt. Maret, så bred han är, bekänner sig trots allt till en form av skola.
Oavsett det berör han mig faktiskt
mer än Castañeda. Men det råder
inget tvivel om att Castañeda bryter
ny mark som instrumentalist – och
därmed också flest av de förväntade
mönstren under konserten.

Utan större gestik, närmare
en powerpointföreläsning än
method acting, lyfter Challis
och Göst det vardagliga i deras
berättelser. Deras avslappnade
gestaltning av barnen ger dem
också en självklarhet som förstärker känslan av harm över de
absurda orättvisorna i människors olika villkor.
Här står ett tempusbyte för föreställningens största dramatik.
När fotografiet av den häxstämplade åttaåriga Syra från Senegal
visas berättas hennes historia i
imperfekt. Mer behövs inte för
att vi ska förstå att konsekvensen
av orättvisorna.

Johannes Cornell

Anna Håkansson

kultur@dn.se

kultur@dn.se
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