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Fantasin får flöda på "Loranga! Loranga!"
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Rid på krokodiler, hoppa i en jättesäng och häng med tusen vrålande tigrar. När Barbro
Lindgrens böcker blir till utställning på Dunkers finns inga "rör ej"-skyltar.

AnnCatrin Gummeson pekar mot taket och säger:

– Här är en tre meter hög giraff som familjen Loranga då och då lånar för att ta sig fram.

Tor Svae nickar instämmande.

– Ja, hur skulle de annars ta sig till korvkiosken? Där köper tigrarna korv för tusentals kronor.
Men de har aldrig med sig några pengar.

För en utomstående är AnnCatrin Gummesons och Tor Svaes svada obegriplig. Men nej, vi
har inte hamnat på dårhus. Producenten och scenografen är bara helt uppslukade av Barbro
Lindgren.

För första gången blir den folkkära författarens böcker till en fysisk utställning. I helgen är det
vernissage för "Loranga! Loranga!" på Dunkers kulturhus.

I utställningssalen kan du vandra genom Barbro Lindgrens världar.

Titta in i den lilla röda ladan och gosa med de tusen tigrarna – här i mjukdjursform – från
"Loranga, Masarin och Dartanjang". Ta en sväng förbi korvkiosken och servera dig en
(ullstoppad) korv. Hoppa i sängen som tillhör "Den vilda bebin". Brista ut i ett apvrål och rida
på krokodilerna från "Nu är vi gorillor låssas vi".

– Till skillnad från de flesta utställningar, där det finns "rör ej"-skyltar, vill vi uppmana alla att
vara aktiva och delta. Rör, rör, rör, säger AnnCatrin Gummeson.

Scenografen Tor Svae har tidigare jobbat på bland annat Junibacken i Stockholm. Han har
försökt få med detaljerna från Barbro Lindgrens böcker, utan att bli för utstuderad.

– Allt är inte helt färdigställt. Det är för att den egna fantasin ska få sig nåt. Så att besökarna
kan skaffa sig egna bilder, säger Tor Svae.

Kring utställningen kommer det också att pågå mängder av vad kulturhuset kallar
läsfrämjande aktiviteter. Med hjälp av 400 000 kronor i bidrag från Statens kulturråd
presenterar Dunkers bland annat två konserter med författarens söner Bröderna Lindgren i
helgen, gratis skolbesök för Helsingborgs sexåringar, dockteater och poesi.

– Läsfrämjande aktiviteter kan vara så mycket mer än att läsa en bok, säger
verksamhetsutvecklare Monica Enelund Posnic.

"Utställningen ska vara lite som en bok. När du går igenom den är
det som att bläddra". Det säger producenten AnnCatrin Gummeson
om Barbro Lindgren-utställningen "Loranga! Loranga!".
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Barbro Lindgren skrev sin första bok 1965. Sedan dess har det blivit över 120 stycken.
AnnCatrin Gummeson och Tor Svae menar att Lindgrens böcker håller än i dag.

– De är så roliga. Jag skrattar högt när jag läser. Sen inger de också hopp. Hon har ett sätt att
skriva avdramatiserat om förlust, fattigdom och död, säger AnnCatrin Gummeson.

– Hon har en så fri tanke, hon är ett fullständigt freak och det är härligt. Jag tror det kan vara
nyttigt för barn i dag, när allt är så tillrättalagt, säger Tor Svae.

De flesta av Barbro Lindgrens böcker riktar sig till barn. Så gör också utställningen på
Dunkers. Men AnnCatrin Gummeson menar att Lindgrens berättelser också kan tilltala vuxna.

– Titta bara på hur vi reagerar av att vara här!

Jonna Ingvarson (/nyheter/jonna-ingvarson/) 
jonna.ingvarson@hd.se (mailto:jonna.ingvarson@hd.se) 042-4899356

Vad: "Loranga! Loranga!", en utställning om författaren Barbro Lindgrens universum.

Var: Dunkers kulturhus.

När: Vernissage denna lördag klockan 13.30–17. Utställningen pågår till 7 september.

Läs mer
! Barbro Lindgren får "Almapriset" (/noje/2014/03/25/barbro-lindgren-far-almapriset/)
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Fotoutställning i Pumphuset

Pumphuset i Borstahusen visar från 11
juli och fem...

(http://hd.se/noje/2014/07/06/fotoutstallning-
i-pumphuset/)

Mögel och ohyra i många
lägenheter

Problem med ventilationsanläggningar,
fukt, mögel och...

(http://hd.se/helsingborg/2014/07/02/mogel-
och-ohyra-i-manga-

Se den våldsamma
explosionen

Övervakningskameror fångade
ögonblicket då en foodtruck...

(http://d53p8cr5dudsp.cloudfront.net/abc-
506c03d0030c9/2014/07/03/2ea923baac853bbe0b6e4d1041e29a69fdc2fd8f_mp4_768x432_800k.mp4)

Så skulle Hitler krossa
Sverige

Sverige kunde mycket väl ha råkat ut för
en tysk...

(http://www.krigsmyter.nu/tysk-
invasion-sverige-a-

Mest lästa ABC News Sverige Sponsrad
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