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Loranga! Loranga! - En väldigt stor
utställning om Barbro Lindgrens
universum
Utställningen Loranga! Loranga! förvandlar Studion på Kulturhuset Stadsteatern till en lekfull Barbro
Lindgrensk värld där miljöerna från böckerna om Loranga, Masarin och Dartanjang byggs upp komplett med korvkiosk, giraﬀ, fängelse, en lada full av tigrar och Lorangas tehuva. Den 17 juni är
det vernissage och utställningen håller öppet hela sommaren – med fri entré.
Utställningen Loranga! Loranga! bjuder in till en spännande upptäcktsresa genom de fantasifulla landskap
som är så starkt förknippade med Barbro Lindgren. Ett sinnligt utforskande av en värld som så många lärt
känna via hennes numera klassiska böcker om Loranga, Masarin och Dartanjang.
Scenograf för utställningen är den i sammanhanget inte helt okände Tor Svae, som också står bakom
spökhuset på Gröna Lund, många av miljöerna på Junibacken, Bryggartäppan på Södermalm och
giraﬀkranarna på Beckholmen. Inför ritandet av Loranga! Loranga! har Barbro Lindgren godkänt skisser
och modeller men i övrigt givit honom relativt fria händer.
– Mitt mål har varit att skapa en spännande upplevelse för besökarna, där man kan röra sig fritt och gå in i
nästan alla hus. Det moderna och ”fula” i Studion ska trollas bort så det smälter in resten av Lorangamiljön. Till exempel kommer hissen att förkläs till ett utedass. Och så bygger vi en soptipp till giraﬀen! Det
här ska vara roligt för hela familjen, men i första hand för barnen. För de är vår framtid och det viktigast vi
har, säger Tor Svae.
Ett av Barbro Lindgrens kanske främsta kännetecken är den egensinniga och humorfyllda ton som hennes
böcker så ofta uttrycker. Men också hennes filosofiska och underfundiga betraktelser om livet, uppbrott
och döden. I utställningen ingår ”Filosofiska rummet” där man kan titta på film och läsa Barbro Lindgren
på olika språk, men också se Lorangas tehuva och originalteckningar från böckerna.
– Det är rent underbart att Barbro Lindgrens värld tar ett kliv in i Studion i sommar. Loranga! Loranga! är
utställningen där stora rum för lekfull upptäckarglädje och små rum för stora tankar väntar på att fyllas till
brädden. Och det är gratis. Precis som det ska vara, säger Ingemar Fasth, litteraturchef på Kulturhuset
Stadsteatern
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Presskontakt

Annika Kämpe
Kommunikatör
Barn/Ung
annika.kampe@stadste
atern.stockholm.se
08-506 20 321
073-973 03 23

