
 

 

Pressmeddelande 2021-05-10 

Vad kostar det att göra revolution? Och 
vad kostar det att låta bli? 

Revolution – ett videoverk om klimataktivism och engagemangets pris – får premiär 
på Kilen den 20 maj. Verket bygger på intervjuer med Birgitta Dahl, Sandra, Rafe 
Pomerance och Peder Bokenhielm, och gestaltas av Ann Petrén, Louise Peterhoff, 
Samuel Fröler och Fredrik Lycke. Berättelserna sträcker sig från slutet av 1970-talet 
fram till pandemivåren 2020. Text och regi av Andreas Kundler och Amanda Glans 
som tidigare satt upp de dokumentära föreställningarna i serien Stockholm berättar. 

I Revolution skildras fyra personers förhållande till klimatförändringarna och hur deras 
engagemang för att förändra världen påverkat deras egna liv och människor runt omkring 
dem. Berättelserna är baserade på intervjuer med förre miljöministern Birgitta Dahl, den 
amerikanske lobbyisten Rafe Pomerance, Extinction Rebellion-aktivisten Sandra samt 
ledaren för Bensinupproret, Peder Bokenhielm. Deras berättelser sträcker sig från slutet av 
1970-talet fram till pandemivåren 2020. Tillsammans bildar de en historisk karta över hur vi 
förhållit oss till kunskapen om klimatförändringarna, från det att vi först fick kännedom om 
dem och fram till idag. 

– Personerna i Revolution är djupt berörda av frågan men av helt olika anledningar, vilket gör 
att de tar skilda, ibland motsatta riktningar. Gemensamt för dem alla är att deras 
engagemang förändrar deras liv i grunden i takt med att de själva vill förändra samhället, 
säger Andreas Kundler.  

Karaktärerna gestaltas av Ann Petrén, Louise Peterhoff, Samuel Fröler och Fredrik Lycke. 

Revolution skulle egentligen ha varit en scenföreställning på Lilla scenen hösten 2020 men 
på grund av pandemin lades projektet på is. Under sommaren 2020 fick Maria Sid idén att 
göra uppsättningen i digital form, varpå materialet omarbetades och spelades in i september 
2020.  

– Nu har det istället blivit en slags hybrid av teater, film och konstinstallation som vi gjort i 
samarbete med Kulturhuset, något som vi kommer fortsätta utveckla mer och mer framöver, 
säger Maria Sid, teaterchef Kulturhuset Stadsteatern. 

Revolution kommer att visas i Kilen från 20 maj till midsommar. Verket är 1.10 timmar långt 
och visas i en loop på fyra parallella filmdukar. Det är fri entré och besöken behöver inte 
förbokas men publikvärdar ser till att det inte blir för många inne i lokalen samtidigt. Kilen är 
öppen under Kulturhusets ordinarie öppettider. 

REVOLUTION, premiär/vernissage på Kilen 20 maj 2021 
Text: Amanda Glans och Andreas Kundler 
För bearbetning till film samt regi: Andreas Kundler 
Intervjuer och research: Amanda Glans 
Foto och klippning: Axel Rydén 
Scripta: Maryam Bravo 
Medverkande 
Ann Petrén - Birgitta Dahl med flera 
Louise Peterhoff - Sandra med flera 
Samuel Fröler - Rafe Pomerance med flera 



 

 

Fredrik Lycke - Peder Bokenhielm med flera 
Blanka Ljungman - Sandras dotter med flera 

Mer om personerna bakom berättelserna: 

BIRGITTA DAHL, svensk miljöminister 1986-1990. Var med om att driva igenom förbudet 
mot freoner vilket hävde krisen med ozonhålet i atmosfären. Förändrade många områden 
inom den svenska miljöpolitiken. Deltog i det första stora internationella klimatmötet i 
Noordwijk 1989 där världens länder för första gången hade chansen staka ut en helt ny kurs. 
Bosatt i Uppsala.  

PEDER BOKENHIELM, billackerare och ledare för Bensinupproret. Facebookgruppen växte 
explosionsartat 2018 och fick på kort tid hundratusentals medlemmar. Hade stor betydelse 
under valrörelsen till EU samma år. Peder är bosatt i Småland. 

SANDRA (heter egentligen något annat), lärare och medlem av den internationella 
aktivistgruppen Extinction Rebellion sedan 2018. Bosatt i Malmö.  

RAFE POMERANCE, amerikansk lobbyist. Rafe är kanske den person i världen som haft 
störst betydelse för att frågan om klimatförändringarna slutligen lyftes upp från akademin till 
den politiska sfären. Han formulerade egenhändigt det första internationella utsläppsmålet 
som också blev utgångspunkten för förhandlingarna under toppmötet i Noordwijk 1989. 

För pressfrågor kontakta:  
Sofia Cherif, pressansvarig Kulturhuset Stadsteatern 
sofia.cherif@stadsteatern.stockholm.se  
Tel 0739-730 220 
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