
 

Pressmeddelande från Marionetteatern Kulturhuset Stadsteatern  

Ingenting är vad det synes vara 
Två systrar kommer till sin döda pappas hus för att dela upp arvet mellan sig. 
Vem har rätt till vad? Vems minne är sant? Vems barndom var värst och vem var mest 

älskad? Föremålen väcker minnen, barndom och nutid flyter samman, gamla 

konflikter stiger till ytan. 

 
Två gamla flickor spelar ut sin konkurrens om föräldrarnas kärlek i en grym och fantasifull lek 
som hämtat sin inspiration från Lena Cronqvists målningar. 
 
 
– När jag ser på Lena Cronqvists målningar tänker jag på dockteater. Lena använder sig 
ofta av handdockan eller marionetten som symbol. Hon låter sin ”flickor”, likt dockspelare, 
skapa scener och manipulera de figurer som befolkar dem. Flickorna är, i allra högsta grad, 
aktiva. De styr och ställer i sin värld. Faktum är att vi började jobba med föreställningen 
långt innan vi visste att Liljevalchs skulle göra en retrospektiv över hennes konstnärskap, 
säger regissören Helena Nilsson.  
 
– Dramatikern Mia Törnqvist fick i uppdrag att skriva en pjäs inspirerad av Lena Cronqvists 
måleri. Genom att studera motiven, stämningarna och känslorna skrev hon pjäsen 
”Flickorna”.  
 

– Många av oss med syskon har helt olika erfarenheter av familjen och föräldrarna, trots en 
gemensam uppväxt. Som om det faktiskt rörde sig om helt olika familjer och föräldrar. I vår 
pjäs får båda flickorna komma till tals och berätta vad de sett och upplevt från varsitt håll. 
Två systrar tvingas stiga tillbaka i barndomens landskap och visa upp minnena för varandra 
och genomleva situationerna igen – med den skillnaden att utgången nu kanske blir en helt 
annan.  
 
– Här konfronteras de vuxna flickorna med sig själva som barn. Med hjälp av sina ”barnjag” 
som här gestaltas med hjälp av dockor, iscensätter de sina minnen och återupplever 
situationer från förr. De pyttesmå dock-föräldrarna blir dränkta och lemlästade men också 
förlåtna och ömt behandlade som vore de bebisar. 
 
– Mycket handlar om makt. Under barndomen och uppväxten har föräldrar makt att till 
exempel placera sina barn i olika fack, att förse dem med roller. Familjen har en förmåga att 
konservera roller som man sedan som vuxen kan ägna mycket tid åt att slå sig ifrån. Här tar 
de vuxna flickorna den makten från sina föräldrar. 
 

– Målningarna rymmer så mycket fantasi och tvetydiga stämningar och den där dubbelheten 
är väldigt spännande, tycker jag. I regiarbetet går jag tillbaka till målningarna för att hitta 
färger, stämningar, situationer och positioner – hur flickorna står, sitter och tittar, men vi 
försöker inte ”göra” tavlorna. Vi har inte pluggat konsthistoria och blivit experter på Lena 
Cronqvist och vi har absolut inget tolkningsföreträde – vi gör teater. Förhoppningsvis kan vi 
skapa ett växelspel mellan föreställning och utställning och fördjupa nyanserna, säger 
Helena Nilsson, regissör och konstnärlig ledare Marionetteatern.  
 

 



 

 

Flickorna 
AV MIA TÖRNQVIST 
EFTER EN IDÉ AV INGALILL ELLUNG 
 
Regi: Helena Nilsson 
Scenografi, dockor och kostym: Eva Grytt 
Ljus: Robert Forsman 
Musik och ljud: Appel 
Mask: Anna Jensen Arktoft   
 
 
Medverkande: Ingalill Ellung, Kay Tinbäck Du Rées 
 
En föreställning från Marionetteatern 
I samarbete med Liljevalchs konsthall 
 
Urpremiär 19 oktober på Liljevalchs konsthall, Djurgårdsvägen 60 
 
Förhandsbild finns att hämta på www.stadsteatern.stockholm.se 
Föreställningsbilder finns från 17 oktober. 
 
 
För mer information kontakta: 
Pia Keller, tel: 08-506 20 217 eller 0739-730 217 
pia.keller@stadsteatern.stockholm.se 
 
 
 


