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TanjaLorentzon ochJonas Karlsson som AnjaochGustavEkdahl i ”Fannyoch
Alexander”påDramaten.
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Sveper med ochcharmerar men skakar
knappast om
Att Dramatens stora uppsättningavFannyochAlexander mest vill

varaen suggestivsagakänns redan innan ridån går upp: kungen och

Silviaglider in i den kungligalogen ochpremiärpubliken reser sigsom

en man ochhyllar härskarnaavsagoriket Sverige.Sedan börjar spelet

med att pojken Alexander,fint spelad avVictor Lindblad Poturaj,gluttar

genom ridåspringan in påden teater som pågår påscen,där den

ekdahlskafamiljens eget teatersällskapskaspelajulspektakel för

borgarfamiljen.

Rufus Didwiszus scenografi bygger vidare påtemat,gjord avkulisser

som syns likamycket bakifrån som framifrån.Vridscenen används hela
tiden;matar fram spelplats efter spelplats,scen efter scen,ochdet hela

rör sigi en sorts inomteatral liten låda.En magiboxdär världar skapas,

men där den råasvärtan aldrigriktigt får fäste.
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Men genom att görasåmycket teater avdennaFannyochAlexander

låter Stefan Larsson,som nugör sin andrauppsättningavBergmans

berättelse,det bli en alldeles egen skapelse.En helt ochhållet scenisk

upplevelse,lite rapsodisk ibland men med ett sugsom trots allt håller i

under de tre ochen halvtimme exklusive paus som dramat pågår.

Det är rytmiskt,vackert,välspelat ochvälkomponerat.Ibland riktigt

roligt,som när Jonas Karlsson pressar alladroppar ynkedom ur sin

kåtbocksdirektör Gusten Ekdahl,liten patetisk gosse påständigjakt

efter fittaochalltid likatrumpet förfördelad.OchMarie Göranzon fångar

med precision det stillaglödande vemod som uppfyller matriarken

HelenaEkdahl i soldiset innanför fladdrande gardiner.

Men där dramat skastörtaner i mörkret,när barnen slukas avden

helvetiskabiskopsgården,saknas det som riktigt bränner till.När den

ungaänkan Emilie lämnar det ekdahlskalarmarlivet ochgifter in sigi

det gråsvartaochlivsförnekande ochutsätter FannyochAlexander för

sin nye makes sadistiskauppfostrariver såberättas det glimtvis.Ivissa

scener är det parodiskt skildrat,i andrasom en spökhistoria,i åter

andrafrån det utsattabarnets perspektiv,men tätnar aldrigtill den

klaustrofobiskamardrömsstämningsom filmen byggde upp.

Det är en uppsättningsom hellre skojar vidare,som knorrar

till det ett snäppför mycket framåt slutet men ändålever kvar

en stund efter att applådernatonat ut.En hederlig,klassisk

teaterupplevelse som sveper med ochcharmerar men knappast

skakar om.

Jenny Aschenbrenner
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