Eftersmak av skönhet och värme
Det är inte så att jag blir omtumlad, men inte heller lockar Ögonblicksteaterns nya uppsättning ”Killarna”
fram något generat fniss från publiken. Denna normkreativa föreställning är knappast över gränsen
gränsöverskridande utan snarare utmanar den i det lilla, i det bekanta och i det vardagliga. Och det räcker
långt!
Johanna Salanders manus om en vänskap mellan två unga killar som träffas, delar lägenhet och som
allteftersom också delar sina innersta tankar, drömmar och hemligheter är både finstämt och finurligt.
Som när de två huvudpersonerna, Jonas och Lennart i slutet konstaterar att det handlar om att känna eller
tänka. Men riktigt så enkelt är det inte utan en relation mellan människor kanske framför allt handlar om
trygghet och nog är det där som kärnan finns i den här pjäsen såväl som i våra nära relationer
överhuvudtaget.
Skådespelarna Stefan Andersson och Sebastian Sporsén ger en trovärdighet åt dialogen som stundtals är
intim och hudnära, likt en dialog mellan kvinnor, tjejer, systrar.
Salander som också har regisserat har hittat en fin balans mellan de två killarnas själsliv och avtäcker våra
föreställningar om vänskapen dem emellan. Om normkritiken konstaterar och kartlägger våra normer så är
normkreativitet metoden för att bemöta och bearbeta desamma.
Här träffar Salander rätt med ”Killarna” som skaver mot våra vanor, värderingar och föreställningar om
sakernas, och framför allt könsrollernas, tillstånd och känsloutrymme utan att för den sakens skull var
övertydlig eller ge pekpinnar.
Scenografin är enkel med ett centralt vardagsrum kring vilket publiken samlats över vilket en rad av
olikformad taklampor hänger som höjs och sänks, pulserar och riktas i takt med pjäsen.
Takten upprätthålls inte minst av musiken av ”Min stora sorg” och denna spelar en inte så liten roll i att
parera övergångar och skapa reflektionsytor under föreställningens gång. Den timmeslånga föreställningen
är rätt och slätt väl sammanhållen och ger en eftersmak av ömhet och värme att ta med sig hem i
oktoberkvällen.
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