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Surrealistisk uteservering

Kommentera

Det är svårt att vet vad man egentligen ska
SHOW
kalla Feeding Frenzy. En installation? En
Feeding frenzy/
konsert? Kanske en bjudning? Vissa koncept Fast Forward
Black Box
är så breda att de är svåra att definiera.
Frontmannen själv, med artistnamnet Fast
Forward, väljer att kalla verket en kulinarisk konsert. Han träffar
ganska rätt.
För 14:e gången arrangerar han scenverket Feeding Frenzy, i år på
Madefestivalen. Idén är enkel. Han samlar in fyra musiker, fyra
kockar och fyra servitörer, alla lokalt förankrade. Premisserna är få,
men så pass bestämda att en helhetsbild framträder. All mat ska
vara vegetarisk. Musikerna har vaga instruktioner att improvisera
ljud och toner vid vissa klockslag. Servitörerna väljer själva vilka
som ska få vilken mat och när de ska få den. Föreställningen håller
på i exakt 90 minuter.
Konserten, alltså det musikaliska, är en viktig beståndsdel. Så även
maten. Men för att rama in verket krävs att man klämmer in hela
rummet i ekvationen. För där finns även det visuella. Kockarna som
står uppradade i ett led framför en backdrop med närbilder på dem
mitt i matlagandet. En annan viktig ingrediens är dofterna. Som
små föraningar om vad som komma skall smyger de ut i rummet
och fångar vår uppmärksamhet.
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Fast Forward bjuder in till en bistro på avvägar i konst- och
musikföreställningen Feeding frenzy.
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och fångar vår uppmärksamhet.
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Men den kanske viktigaste delen av verket är det sociala. För mitt
på scenen i Black Box står ett antal bord och stolar utplacerade,
som en bistro på avvägar. Det stora, mörka rummet omfamnar
matgästerna och en bit in på föreställningen känns det som om vi
sitter på en smått surrealistisk uteservering, där ett kaotiskt
ackompanjemang ersatt middagstrubadurerna.

När den stora klockan på väggen närmar sig 90 minuter syns
desperata gäster vifta med armarna i luften för att få sig en sista
smakbit. Musiken och ljuden når sin kulmen och kapas som i ett
hugg på klockslaget. Många blir utan den sista tallriken, men som
det är med improviserad konst får man hålla till godo med vad man
får.
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Ljus i mörkt London
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När vi som publik börjat slappna av och finna oss i det som pågår
runt omkring oss inser jag att vi inte är lika mycket åskådare som
deltagare. Framför scenen, på läktaren, sitter en utspridd skara
människor och betraktar oss när vi äter. Det blir lite meta, vilket i
verkets anda känns helt rätt.
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Mer läsning

Vedträdsyoga och trasmattans
mindfulness
En dansad diskbänksrealism med lanthushållets yoga förevisad - i
verket Habitat påminns vi om kroppens saknad och längtan efter
rörelse.

Musikexperiment med en
överraskning
Symfoniorkestern spelade storartat när de under pågående
Madefestival, under ledning av Rumon Gamba och med fin soloinsats av
Anthony Marwood, upplät konsertsalen åt två brittiska tonsättare.

Nomadritualer i
cyberspace
Med ett röstomfång på otroliga sju
oktaver och förmågan att utöva chöömij,
shamanistisk strupsång, är Sainkho
Namtchylak i en klass för sig. Under en
timmeslång resa med rösten som guide,
tar hon oss från gamla nomadritualer till
internets tidevarv.
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