
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Den polske författaren och konstnären Bruno Schulz (1892-1942) är relativt okänd i Sverige. 
Han är huvudpersonen i Agneta Pleijels pjäs Schulz goes Kafka, som i regi av Marika 
Lagercrantz nu sätts upp på Stockholms stadsteater. I rollerna ser vi Peter Bergared, Odile 
Nunes och Per Sandberg. Premiär på Lilla scenen 16 december.  
 
En natt i ett litet rum i Warszawa inleder Bruno Schulz ett samtal med sin idol, författaren Franz Kafka. 
Ute viner snålblåsten liksom i hela Europa för nu är det 1930-tal. De har mycket att tala om och det 
gör inget alls att Kafka är död och har varit det de senaste tio åren. Mycket kan de dela – upplevelsen 
av besatthet. För kvinnorna. För skrivandet. Och för det lockande i att förlora allt. 
 
Bruno Schulz står fortfarande bakom översättningen av Franz Kafkas Processen till polska, men i 
själva verket har Schulz fästmö Józefina Szelinska (spelad av Odile Nunes) översatt boken. I Schulz 
goes Kafka träffas de denna kväll för att diskutera Josefinas översättning och Bruno i sin tur har fått i 
uppgift att skriva ett efterord till Processen. Fram växer ett samtal om Gud, livet, döden, kärleken och 
konsten. 
 

− Schulz har länge varit en favorit för mig. Genom ett uppdrag för en utställning om Schulz och 
Kafka på Judiska muséet 2010 upptäckte jag många tangeringspunkter hos dem. Jag tänkte 
att de måste få kontakt med varandra och det låter jag dem få i den här texten, säger pjäsens 
författare Agneta Pleijel. 

 
Schulz och Kafka verkade i en politiskt besvärlig tid som trots svårigheter också var genomsyrad av 
en stor upptäcktsiver. 
 

− Till exempel blev Freud och Einstein kända för nya världar inom vetenskapen. På samma sätt 
bidrog Kafka och Schulz till nya världar inom litteraturen. De uppfann en helt ny estetik med 
imaginära rum och ett nytt språk, säger Agneta. 

 
Regissören Marika Lagercrantz är tjänstledig från arbetet som kulturråd i Berlin för sitt uppdrag på 
Stockholms stadsteater. Det är första gången hon arbetar med Agneta Pleijel. 
 

− Agneta har varit en stor idol för mig ända sedan jag såg hennes pjäs Kollontaj på Dramaten. 
Det var väldigt omtumlande och öppnade dörrar till den ryska litteraturen för mig. Med Schulz 
goes Kafka öppnar vi dörrar till den polsk/ukrainska litteraturen. Det ska bli jättespännande 
och jag hoppas att många hittar till den här föreställningen, säger Marika. 

 
− Det finns en röd tråd i pjäsen som handlar om den rådande mansbilden i ett Europa med krig. 

Varken Schulz eller Kafka passade in i den. 
 
Marika hade aldrig hört talas om Bruno Schulz innan. Han är ett stort namn ute i Europa men ganska 
okänd i Sverige.  
 

− För dem som missat Brunos litteratur kan jag varmt rekommendera den, säger hon. Han 
mytologiserar verkligheten och har själv sagt att han ”försätter sig i barndom” när han skriver 
och det har vi försökt fånga. I hans litteratur finns ingen gräns mellan det döda och levande 
eller mellan materia och ande. Precis som när Kafka, som faktiskt är ett spöke, pratar med 
föreställningens Schulz. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bruno Schulz var en av Europas stora modernistiska författare och var också verksam som målare 
och grafiker. Han föddes 1892 i polska Galicien och sköts ihjäl 1942 av en naziofficer under den tyska 
ockupationen av hans hemstad Drohobycz. Verken Kanelbutikerna och Sanatoriet timglaset finns 
översatta av Johan Malm på svenska. 

 
Agneta Pleijel medverkade senast på Stockholms stadsteater som regissör och manusförfattare i Vid 
floden 2003. Hennes pjäs Kollontaj visades på Dramaten 1979 och 2000 sattes Standard selection 
upp där. Mellan 1975 och 1980 var hon kulturchef på Aftonbladet. 1981 kom hon ut med sin första 
diktsamling Änglar, dvärgar. Hon har även skrivit en rad romaner, bland annat Lord Nevermore 

(2000). I år gav hon ut Litteratur för amatörer, en samling litteraturkritiska texter. 
  
Marika Lagercrantz har sedan 2011 arbetat som kulturråd på Sveriges ambassad i Berlin. Hon 
arbetade som skådespelare och regissör i teaterkollektivet Jordcirkus som bildades 1977. Hon har 
spelat på scener i hela Sverige, bland annat Dramaten, Göteborgs stadsteater och Helsingborgs 
stadsteater. Hon har också haft roller i flera tv-serier och filmer, som lärarinna i Lust och färgring stor 
(1995) och som åklagaren Emma i Emma åklagare (1997). Senast vi såg Marika Lagercrantz på 
Stockholms stadsteater var i ett gemensamt regiuppdrag 2006 med Ole Forsberg i 
soppteaterföreställningen Flickan som ville rädda gud. 

 
Premiär 16 december kl 18 på Lilla scenen 
 
Regi   Marika Lagercrantz  
Scenografi  Sven Haraldsson 
Kostym  Elin Hallberg 
Mask  Maria Lindstedt 
Ljus  Patrik Bogårdh 
Ljud  Åsa Stjerna 
  
I rollerna 
Bruno Schulz   Peter Bergared 
Józefina Szelinska Odile Nunes 

Franz Kafka  Per Sandberg  

 
 
Förhandsbilder finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se/press/press.asp 
Föreställningsbilder finns att hämta från 10 december. 

 
 
För mer information kontakta: 
Anna Lekberg, tel: 08-506 202 25 eller 073-973 02 25 
anna.lekberg@stadsteatern.stockholm.se 
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