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Drma med hOg svansfOring

RECENSION. "Pelle Svanslos" ar teater med varme, humor och
sevarda palsar- men det lider lite brist pa spanst och klos.
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Pelle Svanslos
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Bygger pa Gosta Knutssons backer.
Manus: Anneli Makela.
sangtexter: Wava Sturmer.
Regi: Agneta Lindroos.
Scenografi: Annika Tosti.
Kostym: Linn Wara.
Musik: Eero Paalanen.
I rollerna: Johan Aspelin, Lina Ekblad,
Markus Lytts, Tove Qvickstrom, carola
Saren, Maria Udd, Dennis Hansson, Jakob
Johansson och Jan-Christian Soderholm.
Premiar pa Wasa teater den23 mars2018.
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Katten Pelle (Johan Aspelin) ar ny
i Vasa. Han lir ensam, rlidd -och utan
svans. Da Mans (Tove Qvickstrom)
upptacker att Pelle inte ser ut som
de fiesta andra sa borjar mobbning
en. Nagra vuxna i salongen skrattar
inledningsvis at Mans agerande,
men de unga i publiken ar tysta. De
forstar att Pelle Svanslos inte bara
vandrat in i en stad- utan liven i en
verklig mardrom. Snart tystnar liven
de vuxnas skratt.
Regissoren Agneta Lindroos bar
gatt fran klarhet till klarhet da hon
gjort barnpjaser, ''Vit" och "Pippi
Langstrump", pa Wasa teater. Hon
bar formagan att skildra huvud
karaktarens klinslodjup och att gora
det visuellt vitalt- utan att det ena
overskuggar det andra. Lindroos
och WT-personalen haller mycket
hog niva nar det galler barn- och

En trio som agnar sig at elakheter, fran vanster, Mans (Tove Qvickstrom),
Bill (Jakob Johansson) och Bull (Lina Ekblad). FOTO: FRANK A UNGER

ungdomspjaser. Denna gang tar
de sig an Gosta Knutssons Pelle
Svanslos. Anneli Makela skrev
manuset 1973.
Kiinslan av att handbromsen iir
pa uppstar i forsta akten. Tempot
iir aningen sli.vligt och sang- och
dansnumren li.r inte tillrli.ckligt
distinkta.
Pa individuell niva lir det starkare.
Qvickstrom oser pa som li.rkemob
baren Mans. Hon gestaltar pa rli.tt

niva - en obehaglig typ men heller
inte alltfor lli.skig for en bampjas.
Mans utstuderade elakheter vii.gs
liven upp av de tossiga lakejerna Bills
(Jakob Johansson) och Bulls (Lina
Ekblad) tillkortakommanden.
Pelle star ofrivilligt i centrum. Han
ar heller inte en starkt drivande
karaktli.r som till exempel Pippi
Langstrump. Aspelin gor ett stabilt
jobb. Stundtals framstar han som en
finlandssvensk Hugh Grant i Pelle-

Pelle fortsatter att vara relativt
pals. Pelle li.r korrekt, valmenande
osynlig. Det ar de ovriga karaktli.
och tafatt.
Smarta och tuffa Gullan (Maria remas ansvar att ta stfillning, agera
Udd) li.r den enda av Vasakatterna och skapa en tillvaro dar katter kan
som tydligt vagar visa att hon gillar vara svanslosa utan att bli mobbade.
Pelle. Resten av forsta aktens karak
tli.rer ar ett kollektiv som represente I "PIPPI lANGSTRUMP" anvandes
rar destruktiva maktstrukturer och scenens bredd och hojd i storre ut
hunsat gruppagerande. Det skild strli.ckning an har. Pjasen praglades
ras i flera scener - och forsta akten av fysisk teater och nagra fina slap
i denna ganska langa pjli.s bade stick-nummer. Potentialen finns
i detta kattdrama, men det ar oviin
tjlinat pa fortatning.
tat lite klos och spanst.
Men visst innehaller "Pelle SvansDENFORSTAaktens hojdpunkter li.r
Pelles och den enorade taxen Max los" manga starka komponen
(Markus Lytts) vli.nskapsduett. En ter, forutom den sensmoralen. Det
rorande sang under en glimran finns en omtanke for detaljerna som
. de och vackert bluesbla stjli.rnhim vittnar om humor och finess.
Kostymdesigern Linn Wara och
mel. En annan hojdare li.r spakatten
scenen, som lyckas vara suggestiv, mask- och perukdesignern Fia
elak och rolig pa en och samma Derghokasian bar skapat mycket
ogongodis, buret av bland andra
gang.
Sedan gar farjan till Umea. Dar den retfulla pudeln Petra (San�n)
omges Pelle, Mans, Bill och Bull och polisen Tusse Batong (Soder
av ett annat karaktarsgalleri. Sam holm).
"Pelle Svanslos" ar, trots tempo
tidigt hojs tempot. Umeakatterna
gestaltar inte det hunsade kollektivet brister, ett drama som ska ses om
- utan agerar med en tydligare mojlighet ges. Den yngsta publiken
egen agenda. Det ger skadespelar lli.r inte odsla energi pa jli.mforelser
na storre utrymme, som till exempel med tidigare pjaser - utan i stallet
Saren i rollen som storvli.xta Beatrice. fangas av historien om utanforskap
Hon ar stark, godhjartad och riitt och acceptans.
vis pa ett okomplicerat satt. Synd att
Udd inte fa mera scentid som Jl4aja PatrikBack
Graddnos, som ocksa vagar fatta patrik.back@vasabladet.fi
beslut utifran egna asikter.
06-7848232

