
Lotta Tejle och Sara Olsson tilldelas Gunn Wållgren-stipendiet
2015
I dag klockan 15.30 delades Gunn Wållgren-stipendiet ut på Kungliga Operan. Stipendiet tilldelas varje år en stipendiat från Dramaten och
en från Kungliga Operan.

Årets stipendiat från Dramaten är Lotta Tejle. Lotta Tejle är medlem av Dramatens ensemble. Hon gjorde sin första roll på Dramaten 2007 i Anna Larssons
hemliga dagbok och har därefter medverkat i uppsättningar som Askungen, Hedda Gabler, Chéri, De oskyldiga och Utvandrarna. Hon är för tillfället aktuell i
Den fjättrade Prometheus och medverkar dessutom i Hamlet och Rampfeber våren 2016. Hon är även känd från film och tv och nominerades till en
internationell Emmy Award i kategorin Bästa kvinnliga huvudroll för sin rolltolkning i tv-serien 30 grader i februari.

Motivering:

”Lotta Tejle har en sällsynt förmåga – att se komiken i det sorgliga, och allvaret i det lustiga. Hon har ett tredje öga, vänligt riktat mot oss i publiken. Hon
ger plats för den skälvande nyfikna osäkerhet som hör människan till. Hon vet att bakom varje svar finns en ny fråga, som leder oss vidare och vidare. I
henne växer rollerna.”

På Kungliga Operan går stipendiet i år till sopranen Sara Olsson.

Motivering:

”Sara har under sina år på Operan sjungit i stort sett alla ¨viktiga  ̈roller inom sitt röstfack. Med en tydligt uttalad känsla för att skapa tillsammans har Sara
värnat om helheten i föreställningen och samarbetet med kollegorna är viktig, ibland nästan viktigare än att framhäva sig själv. Saras naturliga och fylliga
röstklang har tagit henne vidare från Mozart till mer dramatiska rollgestalter utan att förlora den lyriska timbren i klangen. Efter debuten som Cio-Cio San i
Butterfly 1994 kom hon tillbaka till den rollen så sent som 2015. Det blev ett spännande möte att gestalta rollen igen utifrån både sin egen mognad och
röstens nya förutsättningar. Sara skapade ett starkt berörande rollporträtt parat med det musikaliska uttrycket. Hennes senaste erövring, Leitmetzerin i
Rosenkavaljeren, visade ytterligare hur hon suveränt och självklart sätter prägel på en roll som skulle kunna bli lite anonym men i hennes tolkning bara
känns självklar. Med humor och fin tajming har Sara även gestaltat roller i produktioner för barn och unga. Hon har heller aldrig ryggat för nyskriven musik
och medverkade t ex i Staden av Sven-David Sandström. Saras konstnärskap genomsyras av ärlighet i varje ton och ord och ett starkt intresse att bli ett
musikaliskt redskap för verket. Därför är Sara en värdig mottagare av årets Gunn Wållgren-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".
2015 års mottagare har utsetts av fondens styrelse: teaterchef Eirik Stubø, Dramaten, vd/operachef Birgitta Svendén, Kungliga Operan, ständige
sekreteraren Tomas Löndahl, Kungliga Musikaliska akademien samt överintendenten Jan Lindman, Kungliga Slottet.

Årets stipendier uppgår till vardera 20 000 kronor. 
 

 

För mer information:

Emma Englund 
Pressansvarig (vik) 
08-6656175 
0703-726175
emma.englund@dramaten.se


