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Sara Myrberg och Nelly Zagora har ett samstämmigt rörelsespråk i ”Drömskt”. Foto:
Martin Skoog
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Idé: Sara Myrberg. Scenografi, kostym: Ylva Sanner. Musik: Love Kjellsson. Ljus: Maria
Ros

tt scenrum som förändras genom färgspelets skiftningar, en
ordlös lek med kroppar i rörelse, ljudbilder som skapar
associationer. Att göra scenkonst för den yngsta publiken

kräver kunskap, lyhördhet, flexibilitet och respekt för sin publik.

Teater Tre har med sin konstnärliga ledare, skådespelaren Sara
Myrberg, under flera år utvecklat småbarnsteatern och är svensk
deltagare i EU-projektet ”Mapping – a map on the aesthetic of
performing arts for early years”, som omfattar 17 länder. Syftet är att
utforska scenkonstens tematik, dramaturgi, gestaltning och tilltal för
barn upp till 6 år. Sara Myrberg står både som idégivare och på scenen
i det lekfulla drömspelet ”Drömskt”, i ömsint omsorgsfull regi av
Hedvig Claesson (för 1–3 år).

Sara Myrberg och Nelly Zagora använder välbekanta vardagsföremål. Foto: Martin
Skoog

Det stoff som ”Drömskt” vävs av är välbekanta vardagsföremål och
igenkännbara rutiner, men i nya sammanhang och variationer. Sara
Myrberg och Nelly Zagora, i identiska kostymbyxor och strikt svarta
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Myrberg och Nelly Zagora, i identiska kostymbyxor och strikt svarta
västar, har ett samstämmigt rörelsespråk, som präglas av deras
respektive personligheter och accentueras av en portfölj och en svart
handväska. Andning, nynnande, läten, ljud och musikslingor ger rytm
och struktur. En picknick dukas upp för knastrande kex och smaskigt
bananmums.

Pålitliga ritualer som tittutlekens och upprepningens glädje varvas
med nyfiket utforskande av ett pyttelitet hus och pekfingerplingande
på minipiano. Olika proportioner är roligt. Det stora och det lilla, i
kammar och tandborstar. Fantasin sprakar.

Mitt i scenografen Ylva Sanners himmelsblå rum står något lysande
vitt – ett moln, eller kanske ett snöigt fjäll eller ett isberg. Blå rymd
förvandlas till landskap och brusande hav att simma i. Tempot växlar
från rogivande lugn som vågar vila i det lågmälda till snabba utbrott
och busigt humoristiska infall. Spelet bygger på tillit, mellan
aktörerna och till publiken. Och på den varma känslan av samvaro.
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