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(**** av oppnåelige 5 stjerner)

Slik blir fargene til
Idé og koreografi:
Dansere:
Musikk:

Inger Cecilie Bertrán de Lis
Inger Cecilie Bertrán de Lis og Tinna Gréttarsdóttir
Karoline Rising Næss

I Kúlan der mange barn etter hvert begynner å bli kjent, Nasjonalteatret for de aller yngste, kunne man
i helga oppleve et eventyr.
En jente i grønn kjole og hår som en dukke og et smil som frost, hopper rundt og danser i et land uten
farger. Plutselig dukker en rød marihøne opp med store svarte prikker på ryggen. Den enkelte farge,
som smått om senn får en rolle på scenen, er vidunderlig klar og klar til dyst som om det dreide seg
om en ny person i en annen foretellermåte.
Her ble det vist en danseforestilling beregnet på det aller yngste teaterpublikummet. Og de satte så
sannelig målet høyt (hva angår de små), for forestillingen er beregnet på tilskuere fra ni måneders
alder. Dette var mer et slags sanseverk enn et opplevelsesdrama. En bitteliten mann, veldig glad, satt
midt i salen og viste stadig vekk sin begeistring. Målet var nådd. Denne unge mannen var altså ti
måneder gammel og på sitt første teaterbesøk. Billed- og lydlig er forestillingen en konfektbit. Selv
om barna våre er vant til at noen roper og helst ler og fniser samtidig som de tar en saltomortale, så det
ikke ut som noen savnet slike sprell på denne yndige forestillingen der fargene og tonene fikk snike
seg inn i bevisstheten både veldig sakte og med stor varsomhet. Karoline Rising Næss’ musikk er med
på å forandre alle fargene i skogen, og noen ganger oppleves det som litt truende som om det er noen
som roper fra mørket.
En liten marihøne får tak i et lite løvblad som selvfølgelig var både stort og vakkert i disse kulissene
og vekket oppmerksomhet. Det gjorde det ikke mindre interessant for publikum at de fikk lov til å leke
med rekvisittene på scenen etter at forestillingen var slutt. Treffende og godt gjennomtenkt
forestilling, sanseteater. Som en forskningsoppgave i hvordan vi begynner å legge merke til
omgivelsene rundt oss.

