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En annorlunda dansföreställning
The Subfrau acts beskrivs såhär: från hiphop - disco - pop - musical - mix till hemligheter
invävda i papper. Man kan ju inte bli annat än nyfiken av den beskrivningen.
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The Subfrau Acts kommer till Stockholm och Södra teatern den 28-29 april. The Subfrau Acts är en
dansföreställning med teatergruppen Subfrau, som i sina tidigare
uppsättningar "dragkingat". Föreställningen handlar om konsten att vara
kvinna. Eller om att få slippa vara det. The Subfrau Acts är uppdelad i två
akter och varje akt har en egen koreograf; en kvinnlig och en manlig.
Akt I "Stay with me" har den kvinnliga koreografen, Arja Tiili, koreograferat.
Enligt Vasabladet har hon blivit inspirerad av Jonas Gardells "Ett ufo gör
entré". Tiili är, står det på Subfraus hemsida, en av Finlands just nu hetaste
koreografer. Hon är också kritikerrosad för sin absurda humor.
Den manliga koreografen, Sasha Pepelyaev är Ryss och har koreograferat akt
II som heter "The Papier Mache". Han har tidigare gjort en gränsöverskridande
koreografi av Svansjön och jobbat som kemist och även arbetat med cirkus.
Hans föreställningar präglas av en galen humor, enligt Subfraus hemsida. Och
där dyker en koppling upp mellan de tvåkoreograferna: humorn. Plötsligt
verkar föreställningens egendomliga beskrivningen
ovan inte så konstig längre.
Själva uppträdandet står alltså teatergruppen
Subfrau för. Subfrau bildades 2001 av åtta
skådespelerskor från hela Norden som gick i
avgångsklassen på Teaterhögskolan i Helsingfors.
De har gjort föreställningarna "X och Y",
"Svensexa för Dick" och "This is not my body". I
de tre föreställningarna spelade de alltså män.
Men nu, i The Subfrau Acts, spelar de kvinnor
igen, i en "förlöst" form, påverkade av
erfarenheten de fått av att agera som män.
"Från hiphop - disco - pop - musical - mix till
hemligheter invävda i papper" - jag tror
föreställningen kan vara hur underbart annorlunda som helst.
Subfarus hemsida:www.wingrens.com/subfrau
Subfrau är på turné i hela norden. De har senast spelat i Finland där de fick fina recensioner. Förutom
Stockholm gästar de också Göteborg på Folkteatern mellan den 10-13 maj. Sista anhalten i Sverige blir
Teater Terrier i Malmö 17-19 maj.
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