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Ingela Olsson och Marianne Eklöf tilldelas 
Gunn Wållgren-stipendiet 2013 
 
I dag klockan 16 delades Gunn Wållgren-stipendiet ut i Marmorfoajén på Dramaten. 
Stipendiet tilldelas varje år en stipendiat från Dramaten och en från Kungliga Operan.  
 
Årets stipendiat från Dramaten är skådespelaren Ingela OIsson som under våren och hösten 
synts på Stora scen i Stefan Larssons uppsättning Other Desert Cities – Andra ökenstäder. Hon 
tillhör Dramatens fasta ensemble och har varit verksam sedan 1980 inom svensk teater och 
film, inledningsvis genom frigrupperna Teater Sargasso och Teater Galeasen. Den senare är hon 
ännu medlem av och det var där hon 2011 gjorde Joan Didion-monologen Ett år av magiskt 
tänkande, för vilken hon belönades med Svenska Dagbladets Thaliapris.  
 
Motivering:  
”Hennes skådespeleri är distinkt, snabbt. Hon kan vara känslostark utan sentimentalitet, och 
hon kan visa rädslan och ensamheten mitt i en sarkasm och syrlighet, och humorn mitt i en 
förtvivlan. Hon tar personliga initiativ som teatermänniska och har bland annat ett kontinuerligt 
samarbete med författaren Sara Stridsberg, i vars pjäser hon medverkat – och hon stod för regin 
till Stridsbergs pjäs Medea.  
Ingela Olsson har som skådespelare ett starkt intresse för språket och rösten och talet, och på 
så vis är hon en ypperlig företrädare för den teatertradition och det kvalitetstänkande som 
Dramaten vill måna om. Hon är också engagerad i att både inom teatern och utåt stå i dialog 
om teaterns och konstens mening i vår samtid. Ingela Olsson har alltmer blivit en skådespelare 
som är betydelsefull för Dramatens publik, inte minst på Stora scenen, de senaste åren. 
Publiken ser gärna vilka skådespelare som är med i en uppsättning, och hennes namn på 
rollistan väger tungt.” 
 
På Kungliga Operan går stipendiet i år till Marianne Eklöf, mezzosopran vid Kungliga Operan. 
Hon har där under åren bl.a. gjort ett flertal prestigefulla roller i operor av Verdi, Wagner och 
Richard Strauss och arbetat med ny svensk musikdramatik av tonsättare som Sven-David 
Sandström och Daniel Börtz. Marianne Eklöf är uppvuxen i Örebro och utbildad vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm samt Juilliard School i New York. 
 
Motivering: 
”Hos Marianne förenas mäktig sång med dramatiskt, sceniskt utspel som aldrig lämnar någon 
oberörd. 
Hennes stora mezzoroller har under åren mejslats ut både musikaliskt och sceniskt med en inre 
drivkraft och vilja att nästan kasta omkull åhöraren. Det personliga uttrycket har mer av en 
sydländsk färg än en sval nordisk strimma.  
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En varm kollega, en lojal ensemblemedlem, och en passionerad sångare, som aldrig duckat för 
nya utmaningar. 
Sådan är Marianne och därmed en värdig mottagare av Gunn Wållgrens stipendium.” 
 
Stipendierna ur Gunn Wållgrens minnesfond utdelas gemensamt av Kungliga Dramatiska 
teatern, Kungliga Operan och Kungliga Musikaliska akademien till "konstnärligt förtjänta 
dramatiska och lyriska artister". 
2013 års mottagare har utsetts av fondens styrelse: teaterchef Marie-Louise Ekman, Dramaten, 
vd/operachef Birgitta Svendén, Kungliga Operan, ständige sekreteraren Tomas Löndahl, 
Kungliga Musikaliska akademien samt överintendenten Jens Lindman, Kungliga Slottet.  
Årets stipendier uppgår till vardera 20 000 kronor.  
 
Pressbild från utdelningen läggs upp under sen eftermiddag/kväll på 
www.dramaten.se/Dramaten/Press/Bildarkiv/ (lösen: drama)  
samt på www.operan.se/sv/pressrum/Press/Pressfoton/Aktuella/ 

 
För mer information: 
 
Mimmi Fristorp, Pressansvarig Dramaten 
070-3726175 
mimmi.fristorp@dramaten.se 
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