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Expressteatern leker
skickligt med mim och
illusioner
Av Anna Lindblom 1 APRIL 10.43

RECENSION. Ethel har drivit sitt lilla konditori Bakverket sedan
urminnes tider. Hit kan man slinka in för en kopp kaffe, en kaka
och inte minst en paus.

Vikten av vila, av lugn i stormen, av stilla eftertanke i kaoset, är Ethels
evangelium. Men, tycker hon, det har blivit allt svårare att få folk att förstå
hur viktigt det faktiskt är att ge sig själv lite andrum i vardagen.
- Allt går så fort nu för tiden. Man hinner knappt lägga sig förrän det är
dags att stiga opp, konstaterar hon lite uppgivet medan hennes allt mer
stressade kunder susar in och ut genom dörren.
En dörr som för övrigt inte finns. Expressteatern leker glatt och skickligt
med mim och illusioner - den som kliver in genom den osynliga dörren
trycker ner det icke existerande handtaget och säger "ding dong" för att
illustrera ljudet av den lilla klocka som ska signalera till Ethel att det är
kunder på gång. Att allas "ding dong" låter olika beroende på person och
sinnesstämning är en av alla enkla men geniala små specialeffekter som
kompletterar den rent fysiska scenografin, även den mycket lyckad i sin
anspråklslösa lekfullhet (mattan på golvet är ett gigantiskt tårtpapper, och
disken liknar en stor bit engelsk konfekt).
Förutom det här med att vi stressar för mycket, ett ämne både barn och
vuxna i publiken utan svårighet kan relatera till, berör föreställningen
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tankegångar kring skuld, förlåtelse, hantering av frestelser och vikten av att
våga vara sig själv. Det är sympatiskt och vänligt (och såvitt jag kan
bedöma möjligt att relatera till även för barn som är betydligt yngre än de
fem år som av någon anledning satts som undre åldersgräns). Hugh
Chandlers musik fångar och lyfter ypperligt stämningen i konditoriet, och
hade gärna fått förekomma i än rikligare grad.
Pricken över i är Ylva Lundquists och Lena Jonssons makalöst gulliga små
muffins, prinsessbakelser, pepparkakor, tårtor, kanelbullar och
dammsugare, som får det att vattnas i munnen trots att det tydligt framgår
att de är gjorda av tyg. Som en ung publikmedlem i bänkraden bredvid mig
väste till sin far, med en lätt frustration i rösten:
- Å. Man blir ju så sugen.

 

Bakverket,
Expressteatern, Malmö
Idé, manus och medverkan: Vidisha Mallik och Ed Damron
Regihjälp: My Areskoug
Medverkan: Anja Mallik Damron
Musik: Hugh Chandler
Scenografi, rekvisita: Ylva Lundquist
Rekvisita: Lena Jonsson
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Var snäll och vänta…
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