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Kultur och Nöje

New York på Österlen
KULTUR OCH NÖJE 19 juli 2011

EMMA NIWÉN

Jag är förtrollad. Jag kan inte slita blicken från honom. Eller henne.
Michelle Lindstedt spelar Roger i musikalen ”Rent” och jag är
överväldigad av hennes talang.

Artikeln publicerades 19 juli 2011.

En sån utstrålning, så lätt på steget, så mjuk i rörelsen, så självklar i
mimiken. Ett skådespel som bara finns, är äkta, naturligt. Tillsammans
med Julya Hedblom som spelar Mimi vars röst är större än rummet blir
den kemiska reaktionen explosiv.

Österlen har nog aldrig känts så mycket New York. Så mycket Det Stora
Äpplet. Så mycket sex, droger och rock n’ roll. Om någon trodde att de
sluttande ängarna och det böljande havet bara kunde utgöra en sådär
lagom dekadent bakgrund till mysiga Wallandermord så trodde de fel. Ge
15 begåvade ungdomar en avskalad scen och de förvandlar den till ett loft i
det tidiga 90-talets New York och all den dekadens som hör till. Det gör
inget att det hörs fågelkvitter utifrån, så uppslukad är jag av deras sång och
skådespel.
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Musikalen ”Rent”, skriven av Jonathan Larson, känns lika aktuell och
berörande som när den hade premiär 1996. Musiken går rakt in i hjärtat.
Problemen är desamma då som nu.

Enda undantaget må vara att få i västvärlden dör i aids nuförtiden men
bostadsbristen, arbetslösheten, kärleken, drogerna, vänskapen och
flykten, allt känns igen. Meddelanden inspelade på telefonsvarare är den
enda påminnelsen om ett liv utanför, ett land utanför, en annan
verklighet. En heteroverklighet, med familjer och jobb man tjänar pengar
på. Inget aids, inga droger men inte samma gemenskap, samma intensiva
nu som man bara kan känna som ung, en gång, med de där vännerna.

Det kan hända att de unga inte alltid sjunger rent, att deras skådespel
ibland är trevande. Men är det något de lyckas med, så är det att hitta den
rätta känslan. Där finns skratten och sorgen, upplösningen och
återföreningen. Vill man bli förförd i sommar så ska bege sig till Scen
Österlen.


