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Amanj Aziz talar till publiken utifrån egna erfarenheter. Foto: Hanna Ukura

Dansarna Pontus Sundset, Allyson Way Wanselius och Noah Hellwig 
i Myriader av världar – för bebisar 3 till 18 månader. Foto: Markus 
Gårder
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I ”Muslim Ban” uppträder 
svenska muslimska män 
på Dramatens lilla scen som 
sig själva och bara det är en 
händelse. 

Det är lätt hänt att vi ser männ-
iskor som representanter för en 
grupp. När en okänd man en snö-
täckt dag med inställda bussar 
bar min julgran, fick jag en väl-
digt positiv inställning till unga 
muslimska män. Alla! 

I ”Svenska hijabis” arbetade 
dramatikern och regissören 
America Vera- Zavala med majo-
ritetssamhällets fördomar och 
visade, på Dramatens Elverket, 
att kvinnor i hijab har sina indi-
viduella livsmål och skäl att bära 
slöja (alltså huvudduk). 

Nu har turen kommit till de 

muslimska männen, och nu 
 stiger spänningen. Om kvinnorna 
generellt ses som förtryckta, ses 
männen i sin tur som förtryckare 
och potentiella terror ister och IS-
krigare. En ganska tung börda att 
bära, får man säga. 

 
Premiären av ”Muslim Ban” har 
föregåtts av kontrovers och 
 ut pekande av en av de uppträ-
dande som homofob och antise-
mit. Jag bestämde mig för att inte 
för djupa mig i den konflikten före 
det enkla ”föreställningsföre-
drag” som ges på Dramatens lilla 
scen; att se och höra vad som 
verkligen förmedlas. 

Och på scenen går det lugnt till. 
Amanj Aziz ritar en kritcirkel 
runt sig och Carlito en ruta 
(square). Sedan består föreställ-
ningen i stort sett av att de turvis 
talar till publiken utifrån egna 
erfarenheter. 

Aziz är den mest klassiske före-
dragshållaren, teoretisk och ide-
ologisk. Han börjar visserligen 
med sin egen födelse, mitt under 
brinnande flygbombardemang, 
men utreder också betydelsen 

av  ”demokrati” som han menar 
i  själva verket ofta ska utläsas 
 ”albakrati”, dvs de vitas styre, 
 eller vit makt. 

Carlito upplevs som mer per-
sonlig, det är hans bruna kropp 
som står i centrum när han i still-
sam rap förmedlar erfarenheter 
från orten där unga män bygger 
upp ett hårt skal kring sin sår-
barhet och attackerar varandra 
istället för den struktur som 
 håller dem nere. 

”Muslim Ban” är inte professio-
nell teater, och gör inte anspråk 
på det. Men i Dramatens salong 
blir det ändå en teaterhändelse 
med viss laddning. Det handlar 
om vilka som talar, varifrån och 
i vilket hus. Projektet ”muslimska 
män är också /svenska/ männi- 
skor”  avslutas med att båda män-
nen visar hur de går omkring och 
småpratar med sina barn i vagn. 
De sjunger också var sin god- 
nattsång, och när Aziz drar igång 
”Ain’t no  mountain high enough..” 
stämmer plötsligt fyra män i pub-
liken in, och det blir väldigt 
 vackert. ª
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Under det senaste decenniet 
har scenkonstutbudet för de 
allra yngsta blivit allt rikare. 
Mycket är bra, genomtänkt 
och välgjort – men sällan 
ser man ett så underbart 
 utsökt allkonstverk som 
Unga på Operan nu erbjuder 
småbarnspubliken (3–18 
 månader).

Koreografen Dalija Aćin The-
landers omsorgsfullt kompone-
rade ”Myriader av världar” är 
en förtrollande upplevelse av 
musik, rörelse, färg och form. 
Samt generöst och tillåtande 
 interaktiv. Delaktigheten är  
reell, inte bara (som lite för ofta) 
ett pålagt grepp eller dekoration. 

Små och stora sitter tillsam-
mans på en vit matta, men det 
går fint att krypa eller tulta iväg 
en liten sväng. Jens Sethzmans 
fantasieggande och flexibla 
 scenografi av snövita, dropp-
formade, transparenta skärmar 
och vita rörbågar förändras 
och  formar rumsligheter. Lju- 
set färgsätter, accentuerar och 
 skapar magi. 

Musiken av Anja Đorđević sam- 
spelar med färg och form; rum-
met besjälas av vilsam dynamik. 

Dansarna Noah Hellwig, Pontus 
Sundset och Allyson Way Wan-
selius rör sig lätt och smidigt 
i  böljande formationer bland 
och nära  publiken, med inten-
siv närvaro och nyfiken respekt 
gentemot barnen. En finurlig 
handkoreografi fångar upp 
 publikens  referensramar av 
”Imse vimse spindel” och andra 
fingervisor. I Anna Kjellsdotters 
hämningslöst härliga, skinande 
vita kostymer (med lite blått) av 
pösiga draperingar, kuddplis-
seringar, skimrande kåpor och 
fladdrande rysch blir dansarna 
rörliga skulpturer, liksom sop-
ranen Maja Frydén, som lånar 
sin varmt innerliga röst till 
stämningssånger och ord-
fyrverkeri. Marina Steinmos 
poet-iska texter väver in för bar-
nen igenkännbara ord med 
upprepningar och variationer. 

Det är abstrakt och sinnligt. 
Från ögonblick av koncentrerad 
minimalism till svängande, 
gungande hej-sång. Associa-
tionerna och bilderna flödar 
mellan modernism, ritual och 
lekplats; en lysande enhörning 
och svallande korallrev; lampor 
blinkar som stjärnor, mjuka 
 armar famnar luften. 

Barnen svarar med för undran 
och fascination. Och de ges 
tid!  Även de småttingar som 
i  början är lite oroliga hinner 
bli hemtama. Kostymerna läm-
nar lockande tygsjok, bollar och 
koner på mattan, som barnen 
kan utforska. Operans Rotun-
dan har förvandlats till ett 
konstnärligt rum totalt befriat 
från stress och vardag. 

Varligt och långsamt tonar 
 föreställningen ut. Det är sam-
tidigt storslaget och intimt, 
 mysigt och vidunderligt. ª

Muslim Ban. Föreställning 
med en viss laddning

Myriader av världar. 
Förtrollande upplevelse 
för de allra yngsta


