Teater Ambrosia belyser egenintressets baksida i Strykj...

1 av 8

http://teatermagasinet.se/?p=4818

Teatermagasinet
Recensioner, debatt och nyheter från scenens värld
Sommarteater i Stockholm Missa inte årets komedi på Lyran Shakespeares Trettondagsafton!
Unik Glaskonst i Tavlor Gjorda i Mixed Media Signerade Av Konstnären Aino Gate
Naket Affischer Sveriges största utbud av Affischer Låga priser och billig frakt.

www.teateriris.com

www.ainogate.se

www.Easyart.se/Naket

Hem
Annonsera
Kommande premiärer
Övriga teatersajter
Redaktionen
Teatrar

Navigate to

Nyheter
Recension
På gång
Debatt
Intervju
Gilla

23 gilla-markeringar. Gå med för att se vad dina vänner gillar.

Home » Recension, Teaterrecensioner

Teater Ambrosia belyser egenintressets baksida i
Strykjärnet och döden
Submitted by Eva Gustin on 15 april, 2012 – 09:53No Comment

2012-07-24 14:51

Teater Ambrosia belyser egenintressets baksida i Strykj...

2 av 8

http://teatermagasinet.se/?p=4818

Strykjärnet och Döden
Teater Ambrosia, spelas på Kafé Klavér, Stockholm
Premiär den 17 mars
Ett ungt par sitter tillsammans vid ett bord där kaﬀekoppar och tårta står
framdukat när vi kommer in i Kafé Klavérs teatersalong. De båda ger varandra
massage och verkar allmänt förälskade när en tredje person kommer
instormande. Sara Jussi spelar kvinnan som strax tar över skeendet. Hon börjar
prata om vad hon irriterat sig på hos sin man och lägger fram en absurd historia
om hur hon blivit av med honom.
Johanna Essie Sjögren bejakar väninnans osannolika berättelse och stödjer henne
i vad hon gjort. Kristofer Mark Adolfsson, som spelar födelsedagsbarnet Olof,
ställer sig mer ifrågasättande, men tillåts inte föra fram sina tvivel.
De tre skådespelarna målar genom ett skickligt samspel upp frågan som Teater
Ambrosia ställer: ”Hur långt är vi beredda att gå för att behålla kontrollen över
våra liv?”
Sara Jussi gör en otäck bild av en stenhård och manipulativ person, som med sitt
eget intresse i första och enda rummet gör allt för att driva fram sin hämndplan.
Egoﬁxeringen speglas in i minsta detalj, från att hon hela tiden styr tillbaka
samtalet till det spår hon valt till småsaker i hennes beteende. Olof försöker
försynt ställa fram ett fat till henne, så att hon ska sluta äta direkt från tårtan, och
räddar demonstrativt undan sin kaﬀekopp när hon börjar dricka ur den.
Johanna Essie Sjögren spelar en kvinna som till en början uppfattas som svag och
velig, men som man snart förstår agerar som hon gör för att rädda sitt eget skinn.
Ibland lyser drag av ren galenskap igenom den väna uppsynen, som när hon
beskriver om hur hon drömmer om att slå ner barn.
Kristofer Mark Adolfsson gör den enda sympatiska personen, som verkar ha
känslor för både sin fru och den omdiskuterade vännen, och är den som drabbas
av de andras hänsynslöshet.
Pjäsen visar på ett tänkvärt sätt på hur utvecklingen i dagens samhälle går mot
att vi var och en in absurdum fokuserar på vår egen lycka och frihet. I en tid då vi
enkelt hittar skilsmässoguider och otrohetssajter på internet är tanken att helt
enkelt slå ihjäl sin partner för att helt bli av med honom eller henne kanske inte så
långt borta…
Strykjärnet och Döden av Patrik Bergner och Ursula Fogelström
Medverkande: Johanna Essie Sjögren, Kristofer Mark Adolfsson och Sara Jussi
Regi: Teresia Pettersson
Plats: Kafé Klavér, Rutger Fuchsgatan 5, Stockholm
Foto: Fredrik Netterö
Relaterat: Kulturbloggen
Läs även andra bloggares åsikter om Teater Ambrosia
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