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RECENSION

RECENSION – DANSFÖRESTÄLLNING PÅ SKÅNETURNÉ

Ett möte med
Bangs storhet

Vem var Bang? Jo, det var
journalisten Barbro Alvings signatur. En stark
förebild för många, född
i början av seklet, det förra alltså, och verksam under 1930–40 och 50-talet,
förklarar jag för min halvintresserade tonåring.
Agneta Wallin har tillsammans med Judith
Hollander gjort en dramatisering som utgår
från Bangs egna texter.
Handlingen kretsar kring
kriget, kärleken och karriären och beskriver en
kvinna med ett brinnande samhällsengagemang.
Texten är mycket stark,
kanske det starkaste elementet i föreställningen.
Jag kommer på mig själv
med att försöka memorera olika citat och hoppas
på att kunna ställa frågor till skådespelaren och
dramatikern efter slutapplåderna.
”Bang – krig, kärlek och
karriär” hade urpremiär
2004 och har sedan dess

MINNESMONUMENT

Jonas Dahlberg
försvarar Utøyamonument
Den svenske konstnären Jonas Dahlbergs planerade minnesmonument
”Memory wound” vid Utøya har fått kritik från
närboende. Nu försvarar
Dahlberg monumentet.
– Från de flesta andra platser där folk har
sommarstugor eller från
vägen och så vidare kommer man inte att kunna se
detta överhuvudtaget, säger han.
Han tror att farhågorna
kommer sig av 3D-bilder-

Uppsättningen har energi och driv även om man
kan längta efter viss variation och ett större allvar,
med möjlighet att stanna
upp och reflektera. Agneta Wallin kliver in i rollen
som Bang och monologen
utgår på ett enkelt och effektivt sätt från reportage,
dagböcker och minnesanteckningar. Berättandet
ackompanjeras av trudelutt-musik från tiden och
scenen är fylld av lådor
med text. Pjäsen kan liknas vid ett iscensatt kåseri, ”ett skriftligt snack” om
Käringen mot strömmen,
som förhoppningsvis kan
inspirera även en yngre
generation.
ANDREA GRAPENGIESSER
kultur@skanemedia.se

na på monumentet och
säger att de visar vinklar
som inte kan ses från fastlandet.
– En av grundanledningarna till hur jag har
utformat den här platsen
handlar om respekt för
platsen och platsens natur, säger Jonas Dahlberg.
På tisdagen rapporterade NRK om att Utsranda
Velforening, som består
av berörda ortsbor, vidtar rättsliga åtgärder mot
norska staten för att stoppa monumentet som de
kallar en ”ny traumatisering av de oskyldiga vittnena till 22 juli-tragedin”
och en vandalisering av
naturen. (TT)
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Text: Barbro Alving. Dramatisering: Agneta Wallin och
Judith Hollander. Regi: Judith Hollander Medverkande: Agneta Wallin .
Scala, Ystad 1/4. Spelades
i går i Tomelilla och ges på
Valfisken, Simrishamn på
fredag, 4/4
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”Bang – krig,
kärlek och karriär”

spelats på en mängd scener runt om i Sverige,
den har bearbetats för
Radioteatern och ligger
som grund för Maj Wechselmanns dokumentär
”Bang och världshistorien”.
Efter framförandet på
Scala i Ystad bjuds publiken på ett samtal med
bangforskaren Barbara
Fellgiebel. Samtalet ligger i linje med föreställningen, här finns en tydlig bildningstanke.
Genom föreställningen
får vi följa Alvings genombrott i samband med bevakningen av OS i Berlin
1936, hur kulorna visslade runt öronen på krigskorren under spanska inbördeskriget och rapporteringen med en tydlig
postkolonial vinkel från
Sydostasien. Hur hon
som yrkesarbetande och
ensamstående får dottern
Ruffa och sedan bildar familj med Anna Sjöcrona.
Kicken hon får genom sitt
arbete, kvalen och allt för
stora mängder av alkohol.
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Utifrån journalist Barbro Alvings egna texter byggs monologen
”Bang – krig, kärlek
och karriär” upp. Teaterskribent Andrea
Grapengiesser ser en
föreställning med energi och bildningsambitioner, men önskar
en större dos allvar. I
morgon kommer den
till Simrishamn.
TEATER

Den som är intresserad av scenkont bör inte missa ”Possible Impossible”, anser recensent Anders E Larsson.

Jubileum ger
dansant fullträff
När danskompaniet Memory Wax tioårsjubilerar bjuder de in kubanska dansare till en livfull och sprakande föreställning
som kulturskribent Anders E Larsson sent
kommer att glömma. Dansen är just nu
den mest intressanta scenkonsten, vilket
”Possible Impossible” är bevis på. På lördag kan den ses i Simrishamn.
DANS

”Possible
Impossible”
Koreografi: Miguel Azcue.
Med grupperna Memory Wax
och Danza Teatro Retazos.
Inkonst i Malmö, 28/3.
Framförs i Jonebergshallen,
Simrishamn på lördag, 5/4.

Ibland möter man bilder
och scener som dröjer sig
kvar och som fortsätter att
dyka upp framför den inre
blicken.
Några dagar efter dansföreställningen ”Possible
Impossible”, ett samarbete
mellan Memory Wax och

Danza Teatro Retazos, sitter intrycken tydligt fast:
Hur dansarna plötsligt börjar röra sig upp på väggen
i fonden, hur färgrika klädesplagg kastas upp i luften och samtidigt penslar
väggen i en impressionistisk action painting-attack,
hur allting börjar och slutar med att ljuset fokuserar
på en ensam dansares ben
med tårna mot taket; växtlikt tvinnar de sig runt varandra, tills de börjar te sig
som armar i stället.
När Malmöbaserade danskompaniet Memory Wax
tioårsjubilerar är det med

en helgjuten, timslång produktion där åtta kubanska
dansare excellerar i Miguel Azcues koreografi. Föreställningen är i högsta grad
ett lagarbete – Isabel Bustos (dramaturg), Johanna
Jonasson (rörelsekonsult),
Thomas Dotzler (ljus), Johannes Burström (ljud)
och Javier García Rodríguez (video) leder oss genom
en oändlig Följa John-lek.
Dansarna verkar hela
tiden vara totalt mottagliga för varandras impulser och svarar blixtsnabbt
på de nya rörelsemönster
som uppstår. Hela havet
stormars stolar flyttas runt
och flödar in i en vild nattklubbsdans (med bilder av
framrusande, neonstänkta
gator i bakgrunden), projektioner av försiktigt vajande fält förlängs på golvet av dansarna, som i gult
morgonljus provar ut olika
positioner för hur den andre ska omfamnas.
Ur musikens repetitiva anslag (av bland annat

René Aubry och Einstürzende Neubauten) växer en
verkligt kittlande multimedial upplevelse.
Genom att fånga dansarnas
rörelser uppifrån taket med
en kamera och liveprojicera
dessa på fondväggen, upphävs tyngdlagen och gränsen mellan två- och tredimensionellt blir osäker:
Dansarna ligger platt
med ryggarna mot golvet
och viftar med armarna,
sedan hasar de sig fram på
sidan med armarna uppåt – på väggen bakom ser
de ut att utföra balansakter på meddansarnas huvuden och svinga sig fram i
lianerna i videospelet Donkey Kong Jr.
Det är på dansscenen det
händer, det är där den mest
intressanta scenkonsten tar
plats. ”Possible Impossible”
är ett ypperligt exempel på
detta.
ANDERS E LARSSON
kultur@skanemedia.se

