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SCEN

Teater

Ursäkta skulle ni kunna svälta lite
tystare...

Manus: Liv Strömquist och Sara Granér

Regi: Nora Nilsson

Scenografi och kostym: Ulla Karlsson

Medverkande: Lina Hognert, Tobias
Morin, Tito Pencheff, Anja Rajic

Profilteatern

Plakatpolitisk brutalhumor
Publicerad i fredags kl 23.39

SCEN

Profilteaterns nya föreställning syresätter med skratt och lämnar en känsla hos
publiken av att vara både avklädd och upplyst, skriver VK:s Sara Meidell

Den molnfluffigt runda scenen är genialisk – vad kunde passa
bättre som form för en föreställning fulltankad med dagspolitisk
samhällssatir än den klassiska cirkusscenens?

Folkets domäner, en plats för puls, karneval, och med
blodsmakande kamp direkt från verkligheten – det är arenan i
Profilteaterns nya föreställning, med text av seriefenomenen Liv
Strömquist och Sara Granér, där samtidens närmast religiösa
tro på oändlig ekonomisk tillväxt är offret som kastas upp och
med finess slits i stycken.

Mest effektfull är scenuppställningen dock i hur den tvingar
publiken till ögonkontakt med andra sidan – det inskärper
allvaret i den föreställning som anlägger en uppfordrande klang
till eftervalsdebatten; tillståndet är sådant att vi måste se det i
ögonen.

MEST LÄSTA IDAG

Kvinna kastade pinne på cyklist
UMEÅ Polisen upprättade på måndagskvällen en
anmälan om misshandel sedan en kvinna kastat
en pinne på en...

Polisen: På med
vinterdäcken
NÄRA Nu blir det omslag i vädret
för stora delar av länet. - På med

vinterdäcken uppmanar polisen i...

Samekritik mot
landsbygdsminister
NYHETER Nytillträdde landsbygdsminister Sven-
Erik Bucht (S) får redan ta emot kritik. Den
kommer från Matti...

Snälltåget till fjällen
Ta snälltåget till Åre i vinter. Boka
din resa på Snälltåget.se
Snälltåget.se

BOKA ANNONS HÄR »

Stor polisinsats mot
stöldligor
NÄRA Nu gör polisen i
Västerbotten en insats för att

stoppa den "gränsöverskridande brottsligheten"
och...

Kvinna sparkade in en dörr
UMEÅ Flera vittnen larmade vid 01.40-tiden
polisen då de sett en yngre kvinna sparka in en
dörr på...

Statsministern har
studerat i Umeå
UMEÅ Statsminister Stefan Löfven
har varit student vid Umeå

universitet. Han studerade på sociala...

VÄSTERBOTTENS KURIREN

Stora män jag mött - utan
att de vet om ...

START SPORT KULTUR NÖJE LIVSSTIL FAMILJ ÅSIKTER EKONOMI BLOGG A  Ö SÖK TIPSA

Kulturdebatt Bok Musik Scen Konst Krönikor Essä Umeå 2014
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Sara Meidell 
sara.meidell@vk.se

Du kan som prenumerant dela artikeln till icke-prenumeranter.
Länken fungerar i 24 timmar.

Ena halvan av genialiteten i Liv Strömquists och Sara Granérs
serieskapande ligger i en sylvass intellektuell analys av
dagspolitiken – den andra halvan handlar om en utsökt känsla
för att svärta upp systemkritiken till exakt rätt grad för att nå
fram där den tar hårdast.

Profilteatern lyckas i Nora Nilssons regi göra en elegant
scenisk form av detta – essensen i textförfattarnas ton och
hållning ligger som en stadig grundklang med en extra bonus i
hur uppsättningen inte räds att stanna upp i allvaret – det
plakatpolitiska och de predikande dragen ges lika självklar plats
som humorn. Ensemblen, Profilteaterns Lina Hognert och
Tobias Morin samt Tito Pencheff och Anja Rajic, utför en tjusig
balansakt mellan naken svärta och hårt karikerad komik där
gruppmekaniken är väloljad och tajt.

Kampen som utspelar sig under rafflande dryga timmen är i
grunden enkel, den står mellan fattiga och rika eller om man vill,
mellan en hållbar solidarisk och jämställd framtid och en
dystopisk nyliberal skräckvision. Kränkta kulturkritiker och
självutplånande arbetssökande delar scen med mindfulnessprofeter och FN-toppar.
Med en hejdlös mix av å ena sidan statistik och byråkratsvenska och å andra sidan
absurditeter och brutalhumor demaskerar Profilteatern en imponerande andel av de
samtidens floskler och nyord som draperas runt en alltmer akut klimatsituation och
ökade ekonomiska klyftor.

Man lämnar föreställningen syresatt av att ha skrattat gott, med en besynnerlig men
ganska skön känsla av att både ha blivit upplyst och avklädd.

 

Andra läste även:
•  Kaosberättelser som berör
• Kungen kommer till Umeå
•  Vägen tillbaka: ” Det var inte så hippt”
• Bishops flyttar inte till hotellet
• Statsministern har studerat i Umeå
•  Inred giftfritt och grönt

0 Kommentarer Västerbottens-Kuriren  Logga in

Sortera efter Nyaste Dela ⤤

Starta diskussionen...

Var först med att kommentera.

Prenumerera✉ Lägg till Disqus på din webbplatsd Privacy

Favoritmärk ★

Ordning och reda
Norrgavels konsolsystem i
äggskalsvitt och mörkgrått! 20%
tom 22 okt
www.norrgavel.se

BOKA ANNONS HÄR »

Viltkött bör styckas
med marginal
NYHETER Att äta viltkött
regelbundet behöver inte leda till

ohälsosamma mängder bly i blodet. Men det...

Även Ikea har satt
spaden i jorden

 UMEÅ I all tysthet har Ikea
börjat bygga sitt varuhus ute på

Söderslätts handelsområde. Enligt planerna...

 178  1 Spara
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Laddat med vardaglig
dramatik

SCEN Karin Larsson bygger skickligt upp en myllrande berättelse i
föreställningen Vem är var? för de… 0

Rörelser i full
kontroll

KULTUR En del personer har den där märkliga
förmågan att dra till sig blickarna, även om de står stilla
i… 0

Plakatpolitisk
brutalhumor

SCEN Profilteaterns nya föreställning syresätter
med skratt och lämnar en känsla hos publiken av att vara

både avklädd och upplyst, skriver VK:s… 0 178

Kosmos möter det
jordiska

KULTUR Med avstamp på trasmattorna bredvid
vedlåren leder Hjärtats nycklar vidare hela vägen ut i… 0

Fantasi och dikt vinner
RECENSIONER Fantasi och dikt övervinner alla hinder och kanske väcks frågor

om andras verklighet, skriver Nancy… 0 57

Sara Meidell
 
 
 
 
Kulturredaktionen
Telefon: 090-17 60 38
sara.meidell@vk.se

Jätten glufs-glufs 
och en ny snäv värld

KRÖNIKA Sara Meidell skriver om biblioteket som frizon, både
mentalt och fysiskt våld samt om förändrade villkor. 0 13

Stora män jag mött - 
utan att de vet om det

KRÖNIKOR Anna Holmström Degerman om förvånade
kulturkollisioner med litteraturens giganter. 0 51

MEST LÄST PÅ KULTUR
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Redaktionen:
090-17 60 10
Efter kl 16.00
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Pinuporna undkom både partiet och
Putin
Med hjälp av det bevarade utedasset med pinupbilder p…

Stridsberg och Farrokhzad hyllas i Danmark
De svenska författarna Sara Stridsberg och Athena Farrokhad hyllas a…

Nobelpriset i litteratur på torsdag
Nobelpriset i litteratur 2014 tillkännages på torsdag. Det meddelade Sv…
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