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Momo – eller kampen om tiden

Barn- och ungdomsteater
Regi: dramatisering, scenografi: Johan Ehn
Medverkande: Anna-Riina Virtanen, Kristoffer Pettersson, Carina Jingrot
Var: Teater Barbara, Stockholm
Text: Baserad på Michael Endes bok, övers: Roland Adlerberth
Dockor: Jenny Bjärkstedt. Musik: Marcus Sturewall. Ljus: Lina Benneth. Mask: Sara Kander

ichael Endes klassiker ”Momo – eller kampen om tiden” har
teatraliserats ett otal gånger. Tematiken om att vi stressas
sönder i enkelspårig effektiviseringsjakt, och om vad som

gör våra liv meningsfulla, verkar vara ständigt aktuell.

Nu har Teater Barbara gjort en drygt timslång scenisk version för
barn (10–13 år) med insprängda, melodiösa sånger av Marcus
Sturewall. Spelplatsen är den gamla amfiteater där flickan Momo bor.
Hon leder lekarna med stadens barn och kan konsten att lyssna på
sina vänner. Men när de kedjerökande herrarna från Tidssparkassan
invaderar staden förändras livet. Invånarna uppmanas att spara tid
för att bli framgångsrika och det finns inte längre tid för samtal, lek
eller medmänsklighet. Bara Momo genomskådar de falska löftena och
tar modigt upp kampen mot de livsfientliga agenterna.

Recension Teater

Momo – eller kampen om tiden
Momo räddar oss från inrökta
planeringsmöten

Momo möter tidens väktare Mäster Tim i Teater Barbaras uppsättning. Foto: Anders Thessing
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ichael Endes klassiker ”Momo – eller kampen om tiden” har
teatraliserats ett otal gånger. Tematiken om att vi stressas sönder i
enkelspårig effektiviseringsjakt, och om vad som gör våra liv

meningsfulla, verkar vara ständigt aktuell.

Nu har Teater Barbara gjort en drygt timslång scenisk version för barn
(10–13 år) med insprängda, melodiösa sånger av Marcus Sturewall.
Spelplatsen är den gamla amfiteater där flickan Momo bor. Hon leder
lekarna med stadens barn och kan konsten att lyssna på sina vänner. Men
när de kedjerökande herrarna från Tidssparkassan invaderar staden
förändras livet. Invånarna uppmanas att spara tid för att bli framgångsrika
och det finns inte längre tid för samtal, lek eller medmänsklighet. Bara
Momo genomskådar de falska löftena och tar modigt upp kampen mot de
livsfientliga agenterna.

Det är många roller, men det löser ensemblen med snabba rollbyten och dockor. Foto: Anders
Thessing

Johan Ehns dramatisering är rak och rapp. Regin lyfter fram både det roliga
och det ruggiga. Uppsättningen tar inte så mycket fasta på de filosofiska
trådarna i berättelsen utan blir ett renodlat, spännande sagoäventyr. Det är
många roller, men det löser ensemblen med snabba rollbyten och dockor,
designade av Jenny Bjärkstedt.

Den varmhjärtade Momo spelas av Anna-Riina Virtanen med fin
utstrålning (och sångröst), ibland med hjälp av en docka. Carina Jingrot gör
bland annat den vänlige gatsoparen Beppo och en luttrad men lurad frisör,
Kristoffer Pettersson är både Momos vän Gigi som längtar efter glamoröst
kändisskap och en oljigt inställsam agent.

Tidstjuvarna är kusliga. Deras planeringsmöten syns genom moln av
cigarettrök på fondens filmbilder, som ger en känsla av att kika in i deras
hemliga rum. Momos räddare blir tidens väktare Mäster Tim, här en
effektfull gigantisk docka helt i vitt med långt hår och skägg, och hans synska
sköldpadda Kassiopeia, som hjälper Momo att frigöra tiden och
människornas hjärtan. 
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katastrofer. Iscensättningen av den märkliga romanen
”Hindenburg” redovisar texten mer än analyserar den på
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Teater
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Var: Moment:teater, Gubbängen
Text: Susanna Lundin
Manus, scenografi, kostym: Åsa Berglund Cowburn. Musik: Simon Steensland. Ljus, teknik: Joel
Dannerup

usanna Lundin har, vad jag vet, bara skrivit en roman. ”Hindenburg”
heter den, kom 2013 – och är en mycket sympatiskt märklig, poetiskt
labyrintisk skröna om vad liv är, och vad människan är. Nämligen: 70

procent vatten, resten kött. Två kvadratmeter hud som väger fem kilo och
mineral till sammanlagda värden på tio spänn.

Jag läser boken, och läser den. På ett plan handlar den om en rätt bestämd
leksaksbjörn vid namn Bertil och en trasdocka som kallas Prickly Pear
(fikonkaktus). Båda bor under en trappa, i ett hus vid en skog. Där prunkar
röda pioner som lava, där doftar liljekonvalj och blommar vitsipporna med
kraft från döda höstlöv.

Susanna Lundin skriver udda lyriskt om liv, men också om katastrofer:
luftskeppet Hindenburg som brann upp 1937, dinosauriernas slut och så
lavan som dödar allt. En människa är nära att dö 70 gånger om dagen, det är
det som gör livet så meningsfullt. Dödsögonblicket tar bara 0,5 sekunder,
säger Bertil. Det är därför ointressant.

Åsa Berglund Cowburn är oftast scenograf och kostymör hos Moment:teater
– men ibland också regissör. Också så denna gång, hon ger Bertil och Prickly
Pear kropp, dockgestalt och röst, undertexter och mening. Manus följer
boken, men är något nedstruket. 80 minuter har vi på att lära känna deras
udda relation.

Camilla Larsson och Josefin Ankarberg. Foto: Carla Orrego Veliz

Också på scenen kommer Prickly Pear från Los Angeles och har med sig
minnen därifrån som ibland liknar någon text av Sara Stridsberg. Här
skymtar en modersfigur (Mrs Wissoux, möjligen vicious, ond). En
fadersfigur har en enorm humidor där han förvarar cigarrer. Humidoren
exploderar och Prickly Pear tvingas äta mängder av cigarrer. En symbolisk
våldtäkt? Texten är en underbar gåva till alla oss amatörfreudianer.

Jag läser en gång till. Krambjörnen Bertil för loggbok och har en
lögndetektor och framstår alltmer som en terapeut som ska laga den trasiga
dockan. Till sist ger man sig ner till underjorden som två Alice:ar för att
överleva, eller leta rötter och förklaring till Människan.

Åsa Berglund Cowburn har gjort lilla scenen på Moment till en
tittskåpsteater, med terapisoffa, skogstapet och ett regnigt fönster. Bredvid
sitter teknikern Joel Dannerup som också agerar berättaren och med mild
röst leder Josefin Ankarberg som Prickly till Bertil, aningen strängt gestaltad
av Camilla Larsson. Simon Steensland har skrivit suggestiv musik till detta
katastrofscenario om att bli till, gå under och dö.

Romanen ”Hindenburg” är fri för alla att läsa, tolka och förlora sig i.
Iscensättningen redovisar texten mer än analyserar den på djupet.
Överräcker den till publiken. Varsågod: en lummig trädgård, doften av
pioner, två leksaker – en har man nog lekt alldeles för hårt med – som
försöker identifiera det mänskliga.

I detta lekrum som är teater får åskådaren själv bestämma om hen vill
skratta åt det poetiskt absurda, eller gråta med det som (möjligen) hänt
Prickly Pear – eller det som sker när jorden exploderar och lavan tar över det
vi kallar civilisation. Det är möjligt att göra båda, om vartannat. Det är ju en
saga om dig, om oss.
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Camilla Larsson och Josefin Ankarberg. Foto: Carla Orrego Veliz
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Maktrelationen mellan barn och vuxna skärskådas i en
kollektivt skriven pjäs på Stadsteatern i Skärholmen. Det
finns mycket att känna igen sig i och skratta åt – samt
kluriga tips.
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Teater
Regi: Maja Salomonsson
Medverkande: André Nilsson, Othman Othman, Yasmine Seifi, Maria Sundbom
Var: Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen
Text: Dorian Andersson, Jonathan Andersson, Sara Gordan, Balsam Karam, Essy Klingberg, Ida Linde,
Alireza Naghavi, Sara Nazari, Christina Ouzounidis, Benjamin Zahari
Kostym, scenografi: Charlotta Nylund (och elever). Mask: Linda Gonçalves. Ljus: Raimo Nyman. Ljud,
komposition: Brenda El Rayes

uxna är ett gåtfullt folk, som bor i ett främmande land. De måste
hanteras klokt och strategiskt. På Stadsteaterns scen i Skärholmen
överöses barnpubliken (från 9 år) av kluriga och användbara tips.

”Så hanterar du vuxna” bygger på texter av tio författare. En inbjudan till att
skriva om vuxenhantering skickades till 26 skribenter, samtliga texter ges ut i
en antologi. 

Uppsättningen består av en räcka korta, känsloladdade scener från hem,
skola, jobb och platser där barn och vuxna möts samt några insprängda,
poetiska monologer. Publiken inramar scenen på tre sidor om ett stort
scengolv med några stolar, ett bord och en svart, tjock madrass. En vägg
täcks av ett stort vitt papper, som man skriver och ritar på med svart pensel.
Miljön påminner om en nedsliten skolsal, det är avskavt, skamfilat och
gammalt klotter.

Yasmine Seifi och Othman Othman. Foto: Josè Figueroa

Regissören Maja Salomonsson, konstnärlig ledare i Skärholmen, har valt
rolleken som nyckel för iscensättningen. Ensemblen leker så det ryker!
Leksignalerna ändrar oavbrutet riktning och speltemperatur. Tempot är
högt, spelet rörligt. Aktörerna triggar varandra, byter roller och kastar sig
friskt på och mellan möbler, rusar över scenen och genom pappersfonden.
Ibland blir det kaos. Stundtals stannar scener upp i känslor av längtan, sorg
och förvirring. 

Maria Sundbom är en skådespelare med suverän känsla för timing,
drastisk humor och glappen mellan fniss och svärta. Här är hon i sitt esse i
ett helt batteri med roller, men fungerar också som länk till barnpubliken då
hon bekräftar och känner in reaktioner i salongen. André Nilsson är också
på strålande lekhumör och fläker ut sig som hysterisk morsa och utsjasad
mamma med behov av egentid. Yasmine Seifi gestaltar med solidarisk kraft
upproriska barn som kräver respekt för sina rättigheter medan Othman
Othman mer stillsamt spelar fram det maktlösa barnets övergivenhet.

André Nilsson och Othman Othman. Foto: Josè Figueroa

Många vuxna är knäppgökar, trasiga, stressade och egotrippade, men det
finns också de som förmår ge ömhet och tröst. Teaterleken rymmer
konflikter och kriser, påskpyssel och öronvaxkull. Några scener satiriserar
över vuxenvärldens former av jargong, nostalgiska minnen, attityder och
härskartekniker. Det bollas budgetmöten, köksrenoveringar och rotavdrag.

Tipsen till barnen är konkreta, krassa, empatiska och roliga. I vissa
situationer krävs lugn och tålamod, i andra krävs vasst genomskådande
kommentarerna för att rubba maktbalansen. Det finns mycket för
barnpubliken att känna igen sig i, liksom för de vuxna. Men vi skrattar ibland
på olika ställen.
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Maria Sundbom och André Nilsson. Foto: Josè Figueroa
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teatraliserats ett otal gånger. Tematiken om att vi stressas
sönder i enkelspårig effektiviseringsjakt, och om vad som

gör våra liv meningsfulla, verkar vara ständigt aktuell.

Nu har Teater Barbara gjort en drygt timslång scenisk version för
barn (10–13 år) med insprängda, melodiösa sånger av Marcus
Sturewall. Spelplatsen är den gamla amfiteater där flickan Momo bor.
Hon leder lekarna med stadens barn och kan konsten att lyssna på
sina vänner. Men när de kedjerökande herrarna från Tidssparkassan
invaderar staden förändras livet. Invånarna uppmanas att spara tid
för att bli framgångsrika och det finns inte längre tid för samtal, lek
eller medmänsklighet. Bara Momo genomskådar de falska löftena och
tar modigt upp kampen mot de livsfientliga agenterna.
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Det är många roller, men det löser ensemblen med snabba rollbyten och dockor. Foto: Anders Thessing

Johan Ehns dramatisering är rak och rapp. Regin lyfter fram både det
roliga och det ruggiga. Uppsättningen tar inte så mycket fasta på de
filosofiska trådarna i berättelsen utan blir ett renodlat, spännande
sagoäventyr. Det är många roller, men det löser ensemblen med
snabba rollbyten och dockor, designade av Jenny Bjärkstedt.

Den varmhjärtade Momo spelas av Anna-Riina Virtanen med fin
utstrålning (och sångröst), ibland med hjälp av en docka. Carina
Jingrot gör bland annat den vänlige gatsoparen Beppo och en luttrad
men lurad frisör, Kristoffer Pettersson är både Momos vän Gigi som
längtar efter glamoröst kändisskap och en oljigt inställsam agent.

Tidstjuvarna är kusliga. Deras planeringsmöten syns genom moln av
cigarettrök på fondens filmbilder, som ger en känsla av att kika in i
deras hemliga rum. Momos räddare blir tidens väktare Mäster Tim,
här en effektfull gigantisk docka helt i vitt med långt hår och skägg,
och hans synska sköldpadda Kassiopeia, som hjälper Momo att
frigöra tiden och människornas hjärtan. 
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