
Nypremiär för Unga Dramatens De sista vittnena – om överlevarna
som var barn under Andra världskriget
Ulla Kassius kritikerrosade uppsättning av Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitjs De sista vittnena återvänder på repertoaren
med sex föreställningar i november. Nypremiär den 14 november.

”Vi diskuterar ofta hur man ska prata med barn om svåra saker (…) Unga Dramaten lyckas verkligen med det här” – så löd SR Kulturnytts
recension efter premiären av De sista vittnena i våras.

Inför Svetlana Aleksijevitjs bok De sista vittnena, som kom ut på svenska 2015, sökte Nobelpristagaren upp överlevande som var barn under
andra världskriget i dåvarande Sovjetunionen. Hon bad dem att berätta om sin tid under kriget, som där kallas för ”Det stora fosterländska
kriget”. Resultatet blev hundra dokumentära berättelser i form av barns vittnesmål.

"Vi är de sista vittnena, vår tid tar slut. Vi är skyldiga att tala…" (Ur pjäsen).

I Unga Dramatens uppsättning möter barnpubliken (från 11 år) några av Dramatens äldre skådespelare som återberättar krigsvittnenas
minnen, minnen från den tid då de var i samma ålder som publiken är i dag.

För idé och regi står Ulla Kassius. Hon har arbetat som frilansande scenograf i mer än 40 år, bland annat på Backa Teater i Göteborg, där hon
tillsammans med Mattias Andersson gjort en rad uppmärksammade föreställningar för barn och unga vuxna, som Brott och straff, Lille Kung
Mattias och Utopia. Hon har tidigare regisserat Pappersgudarna av Aleksander Motturi (2011) för barn och vuxna på Angereds teater samt
Premiären av John Cassavetes på moment:teater (2016).

Pressröster om De sista vittnena:
”Barnens starka vittnesmål träffar oss rätt i samtiden” SvD
”Svetlana Aleksijevitjs bok om hur barn upplever krig har blivit modig teater för barn” SvD
”Gunnel Lindblom, 85, har magnifik närvaro – som vittnar framför publiken” Expressen
”Finstämt om olika klanger av sorg” DN
”djärvt och lyckat” SR Kulturnytt
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Nypremiär den 14 november, Tornrummet.
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