
Vi betalar inte, vi betalar inte! - premiär 31 mars i
Skärholmen

Dario Fo, Nobelpristagare i litteratur 1997, blandar humor och politik, civil olydnad och lik i garderoben
i ”Vi betalar inte, vi betalar inte!”. Det är 1970-tal och kris! Jobb flyttas till andra länder eller ersätts av
robotar. De italienska fabriksarbetarna Luigi och Giovanni ser sina villkor försämras. Lönerna räcker
inte till, deras fruar Antonia och Margherita har svårt att betala hyran, elen, gasen och maten. En dag
bestämmer sig Antonia och de andra kvinnorna i mataffären för att betala utifrån sina inkomster, eller i
vissa fall inte alls. Hon försöker hålla skenet uppe för sin man Giovanni som vill vara hederlig in i det
sista. Men även han prövas hårt i mötet med politiska poliser och i samtal med sin vän Luigi. De
vecklar in sig i små och stora lögner, historien blir allt mer dråplig och tillslut ställs moralen på sin
spets.

Dario Fo är en av de mest spelade dramatikerna med sina pjäser som roar och engagerar en stor,
bred publik världen över. Pjäsens premiär i Skärholmen infaller en vecka efter Dario Fos 80 års-dag
den 26 mars.

I rollerna syns några av Sveriges främsta skådespelare. Rollen som Antonia spelas av Malin Ek, som
nyligen prisades för rollen som Shylock i Köpmannen i Venedig. I april tar Ann Petrén över rollen. Hon
är bl a känd från filmerna Masdjävlar och den kvinnliga huvudrollen i Om jag vänder mig om, som hon
fick en Guldbagge för 2003. På premiären spelar Malin Ek rollen som Antonia.

Så här säger regissören Manuel Cubas om pjäsen: ”Kanske var det Giovanni med sin Antonia eller
Luigi med sin Margherita som kom på 1970-talet till Sverige för ett bättre liv. Kanske var det de som
flydde från revolten, massarbetslösheten, hungern och det politiska förtrycket i sitt Italien för att få ett
bättre liv. Kanske flyttade de till miljonprojektet och till det som idag är ökända svenska förorter.
Kanske var det de som förlorade sina jobb när fabrikerna stängde och företagen flyttade utomlands på
1990-talet. Kanske bor de i Skärholmen …”

Premiär fredag 31 mars kl 19.00 på Stockholms stadsteater Skärholmen
Översättning: Anna Barsotti och Carlo Barsotti
Regi: Manuel Cubas
Scenografi och kostym: Torulf Wetterrot
Ljus: Pekka Hellsten
Mask: Claes Wiberg
I rollerna: Malin Ek/Ann Petrén, Per Sandberg, Omid Khansari, Lena Strömberg, Jimmy Lindström
Spelas 31/3-20/5

Förhandsbilder finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se
Föreställningsbilder finns att hämta fr o m 22 mars.
För mer information kontakta:
Lanna Larshagen, tel: 08-506 20263
lanna.larshagen@stadsteatern.stockholm.se


