
 

 

Mommy Issues med Julia Lyskova  

– premiär 28 oktober 

  
En komplicerad mor och dotterrelation skildras i dramat Mommy Issues med 

skådespelaren och poddprofilen Julia Lyskova samt skådespelarna Ann-Sofie Rase 

och Emil Hedayat. För regin står Åsa Lindholm. Urpremiär 28 oktober på Lilla scenen, 

Kulturhuset Stadsteatern.  

  

– Mommy Issues är en pjäs som sällar sig till raden av gastkramande skildringar av mor-

dotter-relationer genom historien, ständigt aktuell och ständigt fascinerande. Fantastiskt kul 

att återigen få presentera svensk dramatiks mest spännande namn Dimen Abdulla på 

Kulturhuset Stadsteatern. Mötet mellan henne och Julia Lyskova har skapat en ovanlig och 

unik kreativ process som vi hoppas också ska synas i slutresultatet, säger regissör Åsa 

Lindholm. 

  

Mommy Issues är en nyskriven pjäs full av humor, djup, svärta, frigörelse och kärlek. Dottern 

och hennes mamma lever nära inpå varandra. Men relationen är haltande och dysfunktionell 

vilket har präglat dottern på många sätt. När en granne av en slump blir en del av deras 

umgänge förändras dynamiken som utvecklas till ett slags triangeldrama. 

  

Föreställningen har inspirerats av flera möten mellan dramatikern Dimen Abdulla och Julia 

Lyskova där de bland annat testat hypnos för att gräva i dysfunktionella relationer och 

psykisk ohälsa. Dimen Abdulla debuterade 2014 med På alla fyra på Kulturhuset 

Stadsteatern och har sedan dess bland annat skrivit X på Unga Klara, NomNomNom på 

Dramaten samt K – inspirerad av Leila på Kulturhuset Stadsteatern där samarbetet med 

regissör Åsa Lindholm startade.  

  

Julia Lyskova driver podden Daddy Issues med Julia Frändfors sedan 2019 och har även 

gjort roller i tv-serierna Thunder in My Heart och Ligga samt i filmen Göta kanal 4. Nu 

debuterar hon på Kulturhuset Stadsteatern i en roll inspirerad av henne själv. För regin står 

Åsa Lindholm som tidigare dramatiserat Kulla-Gulla samt regisserat Lång natts färd mot 

dag och K – inspirerad av Leila på Kulturhuset Stadsteatern. 

 

Av: Dimen Abdulla 

Regi: Åsa Lindholm 

Scenografi och kostym: Julia Herskovits 

Komposition: Ella Blixt 

Ljus: Maria Ros 

Mask: Rebecca Afzelius 

Medverkande: Ann-Sofie Rase, Julia Lyskova, Emil Hedayat 
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