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Imbre Zsibrik. Rek. ålder: 5-9 år. Barnens scen, Malmö 2.2 Malmöbaserade dansgruppen Memory Wax
lyckas utomordentligt bra
med sin första barnföreställning. Särarten från tidigare
föreställningar finns kvar - det poetiska anslaget och humorn som
kombineras med ett stänk av vemod - samtidigt som verket är
anpassat för små människor utan att på något sätt bli förenklat.
Det inledande skuggspelet är vansinnigt skickligt gjort - med
cyklar och hjul som snurrar, en Panliknande figur som dansar i
skogen, små små hus och en jättelik hand som i vissa ögonblick
leder tankarna till en skapelseberättelse. Men när femåringen
bredvid mig frågar om det inte ska komma riktiga människor sätter
hon fingret på att Memory Wax emellanåt förlitar sig väl mycket
på det visuella uttrycket. Det imponerar - men det är inte förrän
dansarna träder fram framför fonden som de verkligen når ut.
Då blir leken med effekter både roligare och allvarligare.
Johanna Jonasson dansar ett solo mot sin egen skugga - som vägrar
följa henne och börjar leva sitt eget liv. Därefter träder
dubbelgångare fram av de tre dansarna: rörliga avbildningar i
naturlig storlek projiceras mot fonden så att det ser ut som att
det är sex dansare på scenen, som rör sig in och ut genom den
fond som utgör gräns mellan scenrummet och skuggornas land.
Resultatet blir en stunds existentiell slapstickkomedi. Det är
mycket roligt och förmodligen vansinnigt spännande för femåringar
som just börjat utforska gränsen mellan vad som är på riktigt och
det som är på låtsas.
Föreställningen slutar med en kort workshop där barnen får dansa
själva - också den genomförd med humor och lyhördhet. Det är med
en känsla av lyx jag lämnar Barnens scen.
Fredrik Pålsson
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