
 

 

Pressmeddelande 2023-01-18 

Lost Lake – en pjäs om ensamhet, 
missbruk, medberoende och längtan efter 
hopp 

  
Den prisbelönta dramatikern Paula Stenström Öhman har skapat det mytiska 

samtidsdramat Lost Lake. Med humor och igenkänning skildras ett samhälle 

präglat av förlust och längtan där en pojke försvunnit och katastrofen närmar 

sig. En pjäs om olika sorters ensamhet inspirerad av T.S. Eliots berömda dikt 

The Waste Land. I rollerna Lennart Jähkel, Sandra Huldt, Emil Hedayat, Eva 

Rexed och Jonatan Rodriguez. Urpremiär 4 februari på Lilla scenen. 
  
– Lost Lake är en mytisk och humoristisk tragedi som berättar om ett samhälle där vi 

har tappat kontakten med varandra och kanske även oss själva. Jag har hämtat 

inspiration från T.S. Eliots fantastiska dikt The Waste Land som mixar modern 

vardag och det mytologiska som en sorts tröst eller bön för att frälsa oss från 

undergången. Vad innebär det att vara människa i nutidens sociala acceleration, när 

allt ska finnas tillgängligt hela tiden? säger regissör Paula Stenström Öhman. 
  
Lost Lake består av en handfull fängslande berättelser som alla kretsar kring 

avstånd, förlust och längtan. Den försvunna pojken Sailor, en sjö som aldrig ritades 

in på kartan och en annalkande katastrof skakar om invånarna i samhället vid 

bergets fot. De fem skådespelarna gör tillsammans över 15 roller som med humor 

och stor igenkänning rör sig genom ett nutida öde land. Den misslyckade 

dokumentärfilmaren, det medelålders livskrisande paret, missbrukaren Romulus, den 

djävulska bibliotekarien, Tiresia the doglady, BUP-Monika, Carlos som vaktar 

kanalen och många fler. Och så Blenda, Sailors mamma, som likt en rasande 

Demeter förtvivlat söker sin son.  
  
Fem karaktärer från pjäsen Ambulans (Lumor/Dramaten 2021) återses i Lost Lake 

som kan ses som en fristående och än mer mytiskt präglad fortsättning på förut 

nämnda. 
  
Manus och regi: Paula Stenström Öhman 

Scenografi och ljus: Markus Granqvist 

Kostym: Matilda Hyttsten 

Mask: Rebecca Afzelius 

Komposition: Saemundur Grettisson 
Medverkande: Lennart Jähkel, Eva Rexed, Sandra Huldt, Jonatan Rodriguez, Emil 

Hedayat 

Medverkande: Lennart Jähkel, Eva Rexed, Sandra Huldt, Jonatan Rodriguez, Emil Hedayat. 

Urpremiär 4 februari på Lilla scenen, Kulturhuset Stadsteatern. 
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