
 

 

Pressmeddelande 2022-10-05 
  

Industrirobot och miniatyrkonst i 
urpremiären av Hedy – geniet och 
skönheten 
  
21 oktober får Hedy – geniet och skönheten urpremiär på Soppteatern. Med hjälp av 
en industrirobot, dans, miniatyrkonst och mobilkameror skapar Anna Ståhl och Erik 
Rosales en helt ny berättarform när de välkomnar såväl en fysisk som digital publik. 
Föreställningen handlar om Hedy Lamarr, Hollywoodstjärnan som var världskänd för 
sin skönhet och vars uppfinning la grunden för trådlös kommunikation. Patentet 
ignorerades 1942 men Wi-Fi och Bluetooth är självklarheter idag och möjliggör nu 
både robotinteraktion och att spela för en publik spridd över hela landet. 
 
Anna och Erik väver samman kreativitet och teknisk innovation när de tar publiken i salongen 
med till en miljö som andas filminspelning och 1930-talets Hollywood. Från scenen 
välkomnas också den digitala publiken och under en och samma timme framför sedan Anna 
och Erik både en föreställning och en kortfilm. 

  
– Hedys livsöde är både gripande och inspirerande! Det sporrade oss att utmana vår egen 
kreativitet med miniatyrer, det digitala och att leka med hur vi berättar. Att använda oss av 
teknik och det som Hedy var med och skapade känns extra viktigt - som en hyllning till henne 
och kommande innovatörer, säger Anna Ståhl och Erik Rosales om arbetet med 
föreställningen. 

  
Industriroboten blir något av en filmarbetare som med varsam hand vägleder publiken 
genom Anna Ståhls miniatyrvärld och tar dem med på Hedy Lamarrs livsresa. Ett öde präglat 
av uppväxten i Österrike, att vara judinna när antisemitiska vindar blåste hårt, 
Hollywoodkarriären och att hennes skönhet ansågs viktigare än hennes upptäckt. 

   

Anna Ståhl är koreograf, regissör, dansare, konstnär och sångare. Hon har inom 

Kulturhuset Stadsteatern varit aktuell sedan 2009 och som regissör och koreograf senast för 

Parkteaterns Elvira Madigan, och på scen har hon medverkar i bland annat Chicago och De 

tre musketörerna. Hon har även regisserat och koreograferat Lisa Nilsson egna föreställning 

Kvinnan som är jag samt koreograferat och medverkat i den prisbelönta Scalarevyn på 

Scalateatern. 

 

Erik Rosales är scenkonstnär och teknisk regissör känd för sitt lekfulla perspektiv, 

innovativa arbetsmetoder och arbete med att göra digital scenkonst. Som en av grundarna 

av Sirqus Alfon har han turnerat världen över och vunnit flera prestigefyllda utmärkelser, 

exempelvis Over all Pick of the Fringe Award på Adelaide Fringe Festival. Sedan 2020 är 

han konstnärlig ledare för Digital Innovation på Kulturhuset Stadsteatern, ett uppdrag inom 

vilket han exempelvis tagit fram det interaktiva spelet och audiodramat Sprickan. 

 

Hedy – geniet och skönheten är ett samarbete inom Kulturhuset Stadsteatern mellan 

Soppteatern och avdelningen för Digital Innovation.  
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Urpremiär fredag 21 oktober 2022 på Soppteatern 

  

Idé, koncept & regi: Anna Ståhl och Erik Rosales 

Manus & koreografi: Anna Ståhl  

Scenografi, scen: Erik Rosales 

Scenografi, miniatyrer/teckningar: Anna Ståhl 

Digital framtagning och programmering: Erik Rosales  

Appmakare robot: Olov Ylinenpää 

Ljus: Robert Larein 

Ljud: Robert Larein, Fredrik Meyer och Erik Rosales 

Mask: Anna Jensen Arktoft 

Kostym: Gudrun Rösnes 

På scen: Anna Ståhl och Erik Rosales 

  

Läs mer om Hedy – geniet och skönheten på vår webbsida 
 
Här finns högupplösta pressbilder för nedladdning 
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