Oscarsbelönade filmen Amour blir teater
Nu sätts den oscarsbelönade filmen Amour upp som teater för första gången. En
berättelse om ett äldre par vars kärlek sätts på prov när den ena drabbas av en stroke.
Premiär 4 december på Klarascenen med Marika Lindström och Niklas Falk i
huvudrollerna.
– Amour är en liten men brutal text som skildrar ett hjärtskärande existentiellt drama som
utspelar sig i ett vanligt hem, i en vanlig familj. Haneke beskriver med små medel hur vi står
hjälplösa när sjukdom, död och ålderdom drabbar och tecknar ett kompromisslöst porträtt av
en man som med all sin kärlek utkämpar en kamp för sin älskade och livskamrat in i det
sista. Det är en ära för mig att få jobba med de eminenta skådespelarna Niklas Falk och
Marika Lindström, och att för första gången ta Hanekes text till teatern, säger Kjersti Horn,
regissör.
Den österrikiske filmskaparen Michael Haneke är sedan tidigare känd för filmerna Pianisten,
Funny Games och Det vita bandet. Amour hade premiär 2012 och belönades med
Guldpalmen i Cannes samma år, tilldelades en Oscar för bästa utländska film 2013. Nu sätts
Amour för första gången upp på scenen i regi av Kjersti Horn, där scenografen Sven
Haraldsson fortsätter sitt samarbete med filmfotografen Andrea Grettve (senast Linje Lusta
på Dramaten).
Pjäsen handlar om det äldre paret Anne och George som har levt tillsammans hela livet och
delat allt, inte minst sin stora kärlek till musiken. När Anne drabbas av en stroke förändras
hon. George lovar att vårda sin älskade och låta henne slippa sjukhuset. Han ska vårda
henne - tills döden skiljer dem åt. Vad händer med kärleken när kroppen inte längre orkar
och såväl minnet som talet sviker? Vad händer när den man älskar blir en annan?
En av huvudrollerna spelas av Marika Lindström som kom till Stadsteatern 1972 och har
gjort ett 60-tal pjäser däribland Vintermusik och West Side Story. Hon har även medverkat i
flertalet tv-produktioner såsom Emma åklagare, Tre kärlekar, Vår tid är nu och Rederiet. Hon
spelar mot Niklas Falk som varit motspelare flertalet gånger, däribland i pjäserna 3.31.93.
(2013), Natascha Kampusch (2012) och Dödsdansen (2010). Niklas Falk har tidigare bland
annat gjort Häxjakten och Snövit på Kulturhuset Stadsteatern samt tv-serierna Alla utom vi,
Millenium och Tre Kronor.
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