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Karin Larsson och Mansour Sakti i Ögonblicksteaterns Romeo och Julia.
Johan Gunséus

Omöjlig och mogen kärlek
SCEN. Karin Larsson och Mansour Salti sätter fingret på hela bredden av den kärlek som
övergått från spänning till trygghet i Ögonblicksteaterns Romeo och Julia.
VästerbottensKuriren
Publicerad igår kl. 18:25

Shakespears berättelse om Romeo och Julia har berättats och
omarbetats otaliga gånger genom historien sen den först gavs ut
1597. I modern tid West Side Story, ungdomsfilmen Vinterviken
och såklart också filmen Titanic för att nämna några i raden.
Temat är omöjlig kärlek och konceptkläckare och regissör
Johanna Salander har här tillsammans med ensemblen valt att
både modernisera och expandera temat till att utöver klass och
kultur också innefatta könsgränser.
Konceptet prövar också hur skulle det kunna te sig om Romeo
och Julia hade fått varandra och fått leva tillsammans till äldre
dagar?
Kanske att det i själva verket är så att den sanna kärleken alltid
har ett inslag av en känsla av omöjlighet som skall övervinnas,
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Kanske vi alla har en omöjlig kärlekshistoria med oss men i
ögonblicket som den blev möjlig förlorade lite av sin spänning och
dramatik?

Romeo och Julia
Ögonblicksteatern
Idé och koncept: Johanna Salander

Känslan av att livet står på spel tunnas ut och i stället inträder

Manus: Johanna Salander och
ensemblen

den tryggare formen av kärlek som innefattar de små tingen, som

Regi: Johanna Salander

hur hen vill ha sitt kaffe eller på vilket sätt hen har sin ordning.

Kostym: Karin Ågren
Medverkande: Karin Larson och

Karin Larson och Mansour Salti, som både spelar sig själva och

Mansour Salti

Romeo respektive Julia, sätter fingret på hela bredden i den

Föreställningar 10–11 maj

kärleken.
Vi får börja med att lära känna dem på scenen och deras
uppdrag att göra denna uppsättning. De läser upp stycken ur den
klassiska Romeo och Juliatragedien och delar av det även på
arabiska då Mansour Salti ursprungligen är från Damaskus.
Vi får också till oss berättelser om våra olika kulturer genom dem.
Olikheter som ofta kan leda till tråkiga missförstånd, där det enda
som hjälper är viljan att se den andra.
Att ensemblen valt att göra kvinnan till Romeo och mannen till
Julia ger också dramat den samtida förskjutning som gör
berättelsen än mer tillgänglig.
Sampelet och den charmiga humorn mellan skådespelarna och
mellan dem och publiken får det hela att lyfta och detta
djupsinniga ämne får sin nödvändiga lätthet.
MARIT STRANDBERG
FÖLJ ÄMNEN
ÖGONBLICKSTEATERN
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