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Den 14 februari 2020 får den Pulitzerprisade pjäsen Katt på hett plåttak av den amerikanske

pjäsförfattaren Tennessee Williams premiär på Maximteatern i Stockholm. Pjäsen är en produktion

av Kulturhuset Stadsteatern och Maximteatern i samarbete med Dramaten. Regi står Stefan Larsson

för som senast regisserade Tennessee Williams pjäs Linje Lusta på Dramaten. Ensemblen består av

skådespelare från både Kulturhuset Stadsteatern och Dramaten; Livia Millhagen, Erik Ehn, Cilla

Thorell, Andreas Kundler, Marie Göranzon, Peter Andersson, Jan Malmsjö och Bashkim Neziraj.

– Vi närmar oss premiär efter en otrolig process som fört oss till kärnan av det absolut mänskliga i
karaktärerna. Deras riktiga rörelser, riktiga konflikter och kanske framför allt, riktiga och sanna känslor. Vi är
just nu inne i en del av repetitionerna som jag uppskattar mycket, där tid finns kvar att utforska men där vi
också känner pjäsen och dess människor så väl att de så gott som blivit en del av oss, säger Stefan

Larsson, regissör.

Hettan, lögnerna och hemligheterna är nästan outhärdliga när familjen samlas för att fira faderns

födelsedag med pompa och ståt. Alla utom han själv vet att det är hans sista. Under festen flödar spriten,

pumpar runt i blodet på dem alla som en sjukdom. Sonen Brick, en alkoholiserad före detta fotbollsspelare

och hans hustru Maggie, sörjer, slåss och förbannar sitt barnlösa äktenskap inför öppen ridå. Maggie vill ha

barn och Brick vill ha sin Skipper tillbaka. Han som tagit sitt eget liv.

Kvällen utvecklas till en rå och skoningslös uppgörelse; om sexuell identitet, ett stort arv och förtvivlad

barnlöshet.

Vad finns kvar av familjen när dagen åter gryr?

Tisdag 18 februari håller Kulturhuset Stadsteaterns litteraturscen ett fördjupade litterärt samtal om
Tennessee Williams och James Baldwin på Årsta Folkets Hus Teater. Samtalsdeltagare är Valerie

Kyeyune Backström, Johan Hilton och Judith Kiros. Läs mer här.
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