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  Dukkenikkerne - «Lille Edvard»
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Frosken, grisen, trollet og Grieg
Morsomt og spennende om lille Edvard Grieg og hans forunderlige verden i
flygelet.

Publisert: 26. mar. 2007, 06:00
Oppdatert: 29. mar. 2007, 08:01

I dette jubileumsåret skal vi nok opp til flere
ganger dras gjennom Edvard Griegs liv og
levnet, årstall og begivenheter.
Dukkenikkerne har åpenbart ikke tenkt å
bidra i denne biografiske selskapsleken. Godt er det. Med forestillingen «Lille Edvard»
har de isteden skapt et magisk univers hvor lille Edvards drømmer og fantasier utspiller
seg. 

Manusforfatter Anne Helene Søyseth har tatt utgangspunkt i Griegs tre lykkebringere,
som han alltid hadde på nattbordet: frosken, grisen og trollet. I en magisk
drømmeverden inni mammas flygel går den tangentspisende grisen, den arrogante
frosken og lille Edvard hverandre litt på nervene, men står sammen mot det sultne
trollet når det dukker opp. Dessuten er jo de trehodede molltangentene der - de som
viser lille Edvard veien inn i musikken, eller skal vi si komposisjonen. 

Med firkantede puter som kan flyttes på og bygges om, får scenografien også noe
foranderlig over seg: Flygelet blir litt flygel, litt grav, litt lekeplass - og litt til en
ukjennelig, dekonstruert verden.

Trollet er temmelig skummelt, men det viser seg etter hvert at det kan være håp om
restaurert folkeskikk også for troll. Edvard har håret rett til værs og ser ut som et
lykketroll, akkurat som han gjorde i virkeligheten. 

Dukkeførerne Monica Solheim, Gabrielle Barth og Jan Holden gjør alle en god jobb
med å gi liv til lille-Edvard og lille-Nina, frosker, griser, mødre og troll. Sammen med
regissørene Jack Markussen og Anne Helene Søyseth skaper de et vakkert, rørende
og humoristisk univers uten årstall og slektstrær - hvor det er godt å være. 

Det er rørende når trollet sier at det ikke har noe hjerte - men plutselig tar seg til hjertet
og begynner å hulke når lille Edvard spiller på flygelet.

Det er morsomt når lille Nina Grieg sier til sin fetter og senere ektemann: «Du har ikke
peiling på musikk, du». Men for enkelte av oss holder det lenge at trollet dæljer til lille
Edvard i knollen med en pepperkvern. 
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