Politik och vardag samlas i två intensiva pjäser av
Caryl Churchill
Den 2 september inleds teaterhösten på Kulturhuset Stadsteatern med en
Sverigepremiär för två prisbelönta pjäser av den brittiska dramatikern Caryl
Churchill, i regi av Ole-Anders Tandberg.
”Undkom ensam” och ”Tänk om om bara” är två intensiva, kortare pjäser som
båda kompletteras av nyskriven musik av kompositören Joel Sahlin. På scen
finns även Romkören som består av skolkamrater som gick tillsammans på
Adolf Fredriks musikklasser på 1970-talet.
-

Sedan industrialismens början har vårt ekonomiska system baserat på vinning
för den enskilda individen utarmat jorden. Klimatförändringarna och Rysslands
anfallskrig i Ukraina är bara toppen av isberget, civilisationen som vi känner
den är dömd att gå under enligt Caryl Churchills vittnesmål i pjäsen Undkom
Ensam. I Tänk om om bara lämnar hon en strimma ljus i mörkret om att ett
utopiskt tänkande fortfarande kan rädda oss från apokalypsen, säger
regissören Ole Anders Tandberg.

Caryl Churchill är en prisbelönad brittisk dramatiker som skrivit för både teater film
och tv. Hon anses som en av nutidens främsta dramatiker som är feministisk, politisk
och nyskapande i sitt sätt att skriva dramatik. Hennes verk väcker frågor om makt,
individen kontra kollektivet och förmågan att påverka framtiden. 2002 belönades hon
med "The Obie Lifetime Achievement Award" och 2010 valdes hon in i The American
Theatre Hall of Fame.
Undkom ensam
Tre åldrande väninnors böljande samtal om livets vardagligheter. Efter fru Jarrets
entré i trädgården blir diskussionerna mer intensiva. Kvinnornas allra mest privata
smärtpunkter bubblar upp till ytan och konfronteras med groteska vittnesmål om
makthavarnas exploatering av planeten vi bor på.
2017 utnämndes den till bästa pjäs av Writers' Guild Awards. Efter att ha gjort succé
på The Royal Court Theatre i London och off Broadway i New York är Undkom
ensam redan en av vår tids stora pjäser.
På scen ser vi Chatarina Larsson, Monica Stenbeck, Eva Millberg och Eva Ahlberg.
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Tänk om om bara
En ensam änklings reflektioner på livets upplopp. Över det liv som inte kan levas om
igen. Om den framtid som andra livsval hade gett oss. Om framtiden vi inte fick
uppleva.
Tänk om om bara hade urpremiär så sent som september 2021 på the Royal Court
Theatre i London.
I rollerna: Lars Lind, Natalie Minnevik, Anders Johannisson, Billie Höper Edfeldt samt
Hedvig Sahlin.
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Ole Anders Tandberg har regisserat teater och opera runt om i Europa, varav ett
tiotal uppsättningar på Kulturhuset Stadsteatern. Med sig i teamet har han
kostymdesigner Maria Geber och för scenografin står Sven Haraldsson.
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