
Medea – en historia om kärlek
Dramatikern Mia Törnqvist återvänder som regissör till en text som hon skrev för 20 år sedan.
Då handlade den starkt om en lämnad kvinnas vrede – liksom Euripides klassiska drama. Nu är
hon inte lika säker längre.

Hur gammal skulle han ha varit nu?
Tio? Tolv kanske.
Barnet som drunknade.
Det började med att hennes man kom hem och sa att han träffat en annan. En läkare.
Mer fick hon inte veta.
Hon satt vid köksbordet och frös.
Barnet vakade över henne dag och natt – trots att han då var helt liten. Det blev som ett fängelse.
Hade hon kunnat rädda honom ur vaken?
Kanske.

Mia Törnqvist har flyttat sin tolkning av Euripides Medeagestalt till nutid och gjort den till en monolog.
Liksom det klassiska dramat handlar det om en lämnad kvinna som försöker hitta vägar att hantera
stark smärta och övergivenhet. Hos Euripides hämnas Medea mannens svek genom att döda deras
barn. I Mia Törnqvist version undlåter Medea att rädda barnet.

− Det här är ett drama om kärlek. Jag vill gestalta vad som händer med en människa som förlorar hela
grunden hon står på, som gjort kärleken till sitt livsinnehåll, säger Mia Törnqvist.

I Mia Törnqvists nya version har det gått tio år sen mannen gick och barnet drunknade. En
eftertänksamhet och ödmjukhet har infunnit både hos Medea som här gestaltas av Odile Nunes och
hos dramatikern själv.

− Jag är inte längre vän av den totala kompromisslösheten men däremot tror jag många kan känna
igen sig i känslan som kan leda till en oacceptabel handling. Och i verkliga livet händer det ju att barn
blir brickor i kriget mellan två föräldrar, säger hon.
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