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Teater för de minsta barnen kan handla om att låta starka känslor pysa ut. SvD:s

Karin Helander ser ballonger få liv och två olika temperament krocka.

Karin Helander
Publicerad 2020-09-28

B

Bobos ballonger & vArg

Barn- och ungdomsteater

Regi: Ulf Evrén (Bobos ballonger), Anna Svensson Kundromichalis (vArg)

Var: Pantomimteatern & Teater Tre

obo tar en fikapaus med sina ballonger. Det är den

Recension Recensioner: teater

Bobos ballonger & vArg
Starka känslor luftas för den riktigt
unga publiken

Bo W Lindström i ”Bobos ballonger” på Pantomimteatern. Foto: Bengt Wanselius

https://www.svd.se/av/karin-helander
https://www.svd.se/om/recensioner-teater
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B sytrådstunna handlingen i Pantomimteaterns ”Bobos
ballonger” (från 3 år) i regi av Ulf Evrén och scenografi av Sara

Kander. Men tråden tvinnas av mimmästaren Bo W Lindström till en
väv av känslor och relationer mellan Bobo och de färg- och
känslostarka ballongerna. En ledsen blå, en glad gul, en ilsken röd och
en skraj grön blir alla personligheter, som förstärks, förhöjs och
förädlas av Lindströms expressive Bobo i gul basker och vid kappa
som gömmer allsköns hemligheter.

Associationer och infall blir små bubblor av milt clowneri och
fantasteri, ackompanjerade av Torbjörn Svedbergs musik i takt med
känslorna. Relationerna mellan Bobo och hans ballonger kan bli nog
så komplicerade och ballongkalaset utvecklas till en ganska bråkig
historia, innan lugnet lägrar sig med fika, fällstol och fågelkvitter.

Per Dahlströms prudentlige herre och Tilda Henrikssons excentriskt slängiga konstnärssjäl i ”vArg” på Teater

Tre. Foto: Martin Skoog

Att vara så arg att man somnar eller börjar gråta eller springer ut i
skogen. Eller att bli arg som en ylande varg. Alla (från 4 år) i publiken
känner igen sig. Starka känslor är temat också i Teater Tres
rörelsebaserade ”vArg”, som i regi av Anna Svensson Kundromichalis
bjuder på roliga förtretligheter och varmhjärtad situationskomik. I
Lina Sernings fiffiga scenografi av vändbara skärmar etableras
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Lina Sernings fiffiga scenografi av vändbara skärmar etableras
karaktärerna framför sina ytterdörrar: Per Dahlströms prudentlige
herre och Tilda Henrikssons excentriskt slängiga konstnärssjäl. När
dörrarna vänds till interiörer blir det uppenbart.

Här möts två helt olika temperament. Hon expansivt yster, han
tillknäppt pedantisk. Det är bäddat för konflikt. Han sitter stillsamt i
sitt rosamönstrade hem, stickar på en halsduk och lyssnar på
transistorbabbel. Hon dansar till Safoura Safavis lekfullt
modernistiska musik och sätter upp konst på väggen. Med hammare
och spik. Det är lyhört. Irritationen växer. Det knackas och bankas.
Snart är de båda grannarna arga som vargar. Vreden är upplivande
lustfylld. Ilskan befriar. Och när den pyst ut kan andra känslor spira,
som nyfikenhet, generositet och glädje.

Karin Helander
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