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Kvinnoklipp med papperssax
Publicerad: 19. Maj 2005 04:30

Inför The Subfrau Acts har tv å
koreografer gjort varsin föreställning
på temat: Dekonstruera kön på scen:
Vad är en man? Vad är en kvinna? Hur
gör man när det inte finns några
traditionella könskoder?

Lotten Roos, Johanna
Wingren, Sonja Ahlfors och
Ida Löken i ActI. Bild: Fabian
Björk

Man klär ut sig till man, tycker den
finska koreografen Arja Tiili. Publiken
får dansa in till Yes sir, I can boogie
och DJ Gunnel fortsätter med Lady in
Förstora bild >>
red av Chris de Burgh. För monumetalt
är fenomenet kvinnan i rött, som objektifieras och ofredas av mannen på
krogen. Klassiskt är exemplet med h ögstadieflickan som var bäst på allt.
Och som femton år senare önskar att hon kunde gå tillbaka, och släppa
in lite mer kaos i sitt organiserade tonårsliv.
Roar och berör
I första akten, Stay with me, har
skådespelerskorna skrivit texterna. I form av
performancekonstmusikalteater kommer
reflexioner om det feminina och om
personliga ungdomsminnen.
Den showbizaktiga glamourkänslan på scen
tilltalar trots att dragkingkostymen kanske
inte är någon högst originell rekvisita.
Sketcherna roar framförallt men berör trots
allt.
När en kvinna sjunger rap av grabbmodell
ger det vibbar av ironin i Egalias döttrar. I en
tv-show belyses till exempel sekten Frau, där Lotten Roos i ActII.bild:
Fabian Björk
kvinnor hjärntvättas till att bli en kvinna av
Stepford-kaliber. Enkelt. Men roligt och
smart. Hur gör man när det inte finns några Förstora bild >>
traditionella könskoder?
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Man virar in sig i papper, tycker den ryske koreografen Sasha Pepelyaev.

Från att, i första akten, ironiskt driva med hur vi fostras in i våra
könsroller, ska nu en man ta sig an frågeställningen. Kön är, enligt
programbladet, något han aldrig tidigare sett som en speciell fråga.
Akt II, Papier maché, blir väldigt annorlunda. Med texter av Daniil
Kharms utför Subfrau olika skådespel med hjälp av en rulle papper. Det
här är vad Pepelyaev vill uppnå: roller som inte normalt görs av kvinnor.
För naturligtvis kan kvinnor också kräkas, skrika, vara arga och vara
komiker på scen.
Vardagshändelser vävs samman och görs surrealistiska av dans och
papperskonster. Hysterisk brud i bröllopsbestyr, ofrivilligt gravid slampa,
olycklig ex-flickvän. Särskilt Joanna Wingrens uppnosiga uppenbarelse
släpper jag inte med blicken.
Debaclet fyller scenen med papper, för att kulminera i svängig jazz med
endast åtta röda papperssaxar. (Naturligtvis städar de upp efter sig n är
det är slut.)
The Subfrau acts gör mig så lycklig att jag dansar natten lång.

Julia Svensson
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Integration solution
Consistent Application Development with Ensemble. Free Analyst
Reports
www.InterSystems.com/Ensemble

Free CDI White Paper
"Customer Data Integration In Weeks Not Years" - Download Now
www.innovativesystems.com

Attunity Data Integration
Access Legacy & Mainframe Data for BI, DW, ETL, EII
www.attunity.com

Erp software
Save on Erp software. Guide to all leading apps.
SoftwareSearch.us
<< Tillbaka
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