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KULTUR

gubbe

Teaterlek med sagotema
TEATER

Baby Yaga – Banditsagor

Barnens scen, Malmö.
Premiär: Fredag 3 oktober
2014. Ålder: Från 3 år.
Medverkande: Madeléne
Evertsson & Oskar Stenström.
Regi: John Hanse. Manus:
Sara Tuss Efrik. Ljus Kerstin
Weimers. Ljud: Jonas Åkesson. Scenografi: Inger Stenlund & Banditsagor. Banditsagor kommer att turnera med
Baby Yaga under hösten.

Ulf Lundell är aktuell med
romanen Visenterna.
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h Ulf Lundell
Född: 1949.
Bor: Söder om
Kivik.
Familj: Gift med
Sofia Möller. Fyra
barn från tidigare
äktenskap.
Bakgrund: Skivdebuterade 1975
med Vargmåne
och debuterade
ett år senare som

författare med
Jack. Blev extremt
folkkär i och med
plattan Kär och galen som kom 1982.
Den innehöll bland
annat låten Öppna
landskap. Har
skrivit omkring 20
böcker däribland
Kyssen, Sömnen,
En varg söker sin

hålla käften, tror jag.
Gringubberollen i medierna, den som han så uppenbart inte är bekväm med, har
Ulf Lundell funderat mycket
över. Han vet också precis
när han på allvar klev in i
den: 1999 när hans ”har du
alldeles kissat på dig”-brev
till recensenten Karolina
Ramqvist publicerades i Fittstim-antologin.
– Jag känner mig inte sårad, jag är mest förbannad
över att man håller på och
kränger ut en vrångbild om
och om igen. Det är kanske
inte så mycket att göra åt
det, för jag förstår att det där
lilla brevet som skickades i
väg, det var ett slags karaktärssjälvmord, det förändrade nog bilden av mig väldigt
mycket.
Ångrar du dig?
– Jamen självklart, jag är

tag i det för allt vad
tygen höll.
... det blir en ny platta eller inte:
– Jag vet inte. Jag
har ett 40-årsjubileum som artist
att ta hand om, om

Med utgångspunkt i en
rysk folksaga om Vasilisa
och häxan Baba Yaga har
Sara Tuss Efrik skrivit en
sagopjäs som heter Baby
Yaga. När Banditsagor nu
spelar den så är det för
barn från tre år och uppåt.
När premiären ägde rum
på Barnens scen i Malmö
var det följaktligen en publik bestående av förskoleklasser och föräldrar i sällskap med sina små barn.
Eftersom Sara Tuss Efrik
tidigare skrivit utmanande
och gränsöverskridande
texter för en vuxenpublik
så var jag lite nyfiken på
vad som väntade. Banditsagor såg jag tidigare i år
när de spelade en sagopjäs,
för lite större barn, om
maktförhållanden.
I Baby Yaga handlar det
kanske inte helt oväntat om

flock och 2011 års
Allt är i rörelse.
Aktuell med: Nya
romanen Visenterna – en berättelse
om en man, som
med Lundells egna
ord, vill ”se om han
kan leva utan människor”.

medveten om det där som
jag kallar för det Tourettska
hjärnsläppsbrevet, det kan
man ju ångra att man skickade i väg. Men jag har problem med impulsivitet.
Där kunde han ha avslutat
sin mening. Men Ulf Lundell
är knappast någon Desmond
Tutu när det gäller förlåtelse.
– Det där brevet har valsat
runt, men det är aldrig någon som har refererat hennes recension, fortsätter han.
– De säger att jag ger mig
på kvinnors kön, men det
var ingen som berättade att
hon skrev att det enda man
kunde använda min notbok
till, det var att mina unga
manliga fans skulle sitta och
runka till den. Vem var det
som gav sig på kön först, liksom?

och kanske spela
in nytt. Jag vet ju
att jag ska göra en
turné nästa sommar
på det där 40-årstemat.
... sin granne på
Österlen:

Sara Ullberg
TT

ska skriva böcker.
Han har sagt till mig
att jag borde rensa.
Jag har tyvärr aldrig
sagt till honom att
”fan Klas, skriv du
på ditt sätt så gör
jag det på mitt”. Han
tror på allvar att jag

Banditsagor spelar Baby Yaga för förskolebarn. Madeléne
Evertsson ser till att få en fin kontakt med barnen i publiken
och Oskar Stenström är rolig i den könsöverskridande gestaltningen av Baby Yaga.
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en liten flickas möte med
det främmande i form av en
häxa. Det ska med en gång
sägas att det som är verkligt
skrämmande i folksagan
här har tonats ner och ersatts av en lekfullhet. Den
första scenen är närmast
socialrealistisk när flickan,
Natalia, själv berättar om
hur hon har det. Mamman
har vissa problem, men
det är nog bara de vuxna i
publiken som förmår ”läsa
mellan raderna” och sätta
in det i en social kontext.
Barnen är med på noterna

och följer Natalia i hennes
prövningar. Den ensamstående mamman, som inte
betalat elräkningen och
ibland faller i dvala, försvinner en dag. Då dyker
det upp en underlig, delvis
motbjudande kvinna som
har vissa magiska förmågor
– Baby Yaga. När hon räknar upp sina övriga namn
är det referenser de vuxna
förstår. Barnen skrattar för
att namnuppräkningen är
så lång. På det viset kan en
text tilltala både barn och
vuxna, men på olika nivåer.

Häxan liknar mest av allt
en rockdiva som hamnat
på dekis, knappast en kuslig gestalt ur en folksaga.
Några av de obligatoriska sagomomenten finns
emellertid kvar. Madeléne
Evertsson, som jag tidigare sett i Teaterrepublikens
Natt vak, ser till att få en
fin kontakt med barnen
i publiken och föreställningen har en grad av
interaktivitet som uppenbarligen engagerar. Oskar
Stenström är rolig i den
könsöverskridande gestaltningen av Baby Yaga.
Efter föreställningen
följde en liten diskussion mellan några kritiska
vuxna åskådare och teatergruppens företrädare.
Kärnfrågan var om det är
lämpligt att ta upp sociala
problem i en pjäs för treåringar. Det där går förstås
att diskutera. Barnen själva verkade inte uppleva
pjäsen som skrämmande
utan enbart kul. Det finns
teorier om de ursprungliga
folksagornas terapeutiska
kraft och att ommöblering
av stoffet försvagar denna.
Jag är benägen att tro det.
Men här är det snarast fråga om en alltigenom samtida teaterlek. Vad jag såg
var en snäll saga med ett
lyckligt slut.
Clemens Altgård

UNG KULTUR

Besynnerliga barn och märkliga manicker
Slå upp Spökstaden av
Ransom Riggs (Rabén &
Sjögren)och träd in i en
besynnerlig värld av tomgastar, tidsloopar och besynnerliga barn.
Här träffar vi Jacob och
hans nyfunna sällskap av
barn som stannat i tiden,
förevisats på freak shows,
eller bara gömt sig. Alla har
de egenskaper som vi vanliga inte besitter, förmågan
att skapa eld i händerna,
att vara osynlig, att vara
tyngdlös eller som Jacob ha
förmågan att känna närvaron av tomgastar, en nog
så viktig egenskap när just
dessa varelser har för avsikt
att utrota de besynnerliga
barnen. Några av barnen
är flera hundra år gamla,
men de har inte åldrats för
de har gömt sig i tidsloopar
och levt varje dag många
gånger om. Men sedan
tidsloopen på ön utanför
Irlands kust förstörts under ett bombangrepp under
andra världskriget är barnen på flykt.

befunnit
sig i unga
år. Efter att ha
passerat
in till den
besynnerliga världen
genom en
tidslopp,
lämnar Jacob vårt
århundrade.
Han förstår att alla sagorna som farfar berättat för
honom, inte var sagor utan
sanna historier, att hans
farfar var en mästerlig tomgastjägare.

Fröken Peregrine var damen som förestod det besynnerliga barnhemmet på
ön, för att få tillbaka henne
i sin mänskliga gestalt måste barnen ta sig genom ett
krigshärjat Storbritannien
för att komma till London.
Utan en ny tidslopp är de
fast i fyrtiotalets England.
Hoppet står till att hitta en
annan tidsloopsväktare

en tredje del!
Spökstaden är,
förutom
att den är
fantastiskt
fängslande,
en makalöst vacker
bok med
alla sina
udda gamla fotografier.

I Teslas vind av Neal
Shusterman och Eric Elfman (Rabén & Sjögren)
ger sig Nick, Lillebror och
pappa beger sig tvärsöver
den amerikanska kontinenten efter den förfärliga
branden där Nicks mamma
omkom och deras hem
brann ner. Nu bosätter de
sig i ett gammalt hus pappan ärvt.
Huset är fullt av skräp
och obegripliga mackapärer så Nick bestämmer
sig för att ha en loppis på
garageuppfarten. Till hans
stora förvåning väller det in

liga egenskaper. En apparat
som avslöjar vad man verkligen menar, en som tillfälligt återuppväcker döda, en
basebollhandske som drar
till sig meteorer och en kamera som plåtar framtiden.
Tillsammans med kompisar
försöker Nick skaffa tillbaka de märkliga prylarna
som folk köpte på loppisen,
världen verkar inte redo
för dessa ting. Samtidigt är
en grupp hemlighetsfulla
män också intresserade, en
av dem tappar en liten nål
med en speciell symbol. En
hemlig orden? Accelerati
hade guldsmeden mumlat.
Nicks dator kraschar när
han försöker googla på det.
Är det sant att det kan
vara uppfinnaren Nikola
Tesla som kan ha konstruerat prylarna? Varför finns
de på vinden och vilka
avsikter har de välklädda
männen från Accelerati?
Teslas vind är första delen i en trilogi och den
bjuder på lite Jules Verne-inspirerat, rappt språk,

