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Finstämt och fiskul

Flygande bilar, finns dom? Nej, säger säkert vi vuxna bestämt. Men tänk om
…

I Ölands Dramatiska Teaters nya föreställning
Flygande bilar finns bara en enda, pytteliten
leksaksbil. Och den kan inte alls flyga. I
verkligheten, vill säga. I fantasin däremot kan
man bygga en flygbil med vita paraplyvingar och
lyse på hjulen. Man flyger högt, ”tre tanter högt.”

Vad är egentligen verkligt? Och vad är fantasi och
drömmar? Med hjälp av Johan Bernanders
varsamma regi har Anna Hammarstedt skapat en
smått filosofisk och poetisk betraktelse för de allra
minsta. Lågmält ställer hon stora frågor.

Det börjar med att Anna Hammarstedt kliver ur
sina tunga skor, ett symboliskt avstamp från den
så kallade verkligheten. Där handlar det om
Bissen, en gul docka som får liv i Anna
Hammarstedts händer. Bissen har tråkigt.
Förgäves försöker låtsaskompisen Dådott väcka
hans leklust. Men Bissen har blivit vuxen och
glömt bort att leka.

Ingenting är roligt, tycker han. Inte förrän det hörs ett prutt, och ett till och … till
publikens stora förtjusning, förstås.

Och Fisen dyker upp, blå som längtans färg. Men en Fis finns väl inte? Jodå, den hörs ju!

Fisen längtar efter sin försvunna pappa, General Prutt. Bissen och Dådott måste hjälpa
honom att hitta pappan. Och då krävs förstås ett passande flygtyg att åka i.

Nu blir det flyga av – med längtan som motor och fantasins och lekens kraft i tanken. Jan
Lindahls stämningsskapande musik, pendlande mellan drömska toner, uppsluppet
tivoliklink och brummande billjud, ger extra skjuts åt färden. Anna Hammarstedt sätter
snurr på paraplyerna och skapar vackra skuggspel mot det lätta, vita skynket i
scenfonden. Hon leker med ord, rappar om livets alla jobbiga måsten och sjunger en
längtans sång.

Flygande bilar är milslångt från den actionrulle som vi vuxna ofta tror att barn vill se. Det
är en finstämd liten berättelse om att övervinna livets tråkigheter. En fis kan bli till ”en
doft av evighet”. Om man bara tar av sig skorna …
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