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Lilla Teaterns andra höstpremiär är relationskomedin Mirakelmetoden, som skildrar Joannas och Valentins första session hos
parterapeuten. De söker sig dit för att rädda sitt 17-år långa, så gott som havererade äktenskap. Utgångspunkten är realistisk, men
terapeuten höjer snabbt temperaturen i rummet med sina okonventionella, men effektiva metoder. Föreställningen är en lekfull och
skarpsynt skildring av ett pars försök att hitta tillbaka till det som en gång var grunden till att de sade ja till varandra.

Pjäsen är skriven med hög igenkänningsfaktor med ett träffsäkert öga för dynamiken i längre parförhållanden, den präglas av en
psykologisk vederhäftighet och en verbal skärpa.

Mirakelmetoden (Die Wunderübung, 2014) är skriven av den österrikiska författaren och journalisten Daniel Glattauer. Han har gett
ut ett tiotal romaner och krönikesamlingar, men fick sitt internationella genombrott med mejlromanen Gut gegen Nordwind 2006, som
kom ut på svenska 2012 med titeln Inbox (1).

I rollerna ses en erfaren trio bestående av Nicke Lignell, Pia Runnakko och Joachim Wigelius. För regin står radarparet Kirsi
Porkka och Marina Meinander, Lilla Teaterns blivande konstnärliga ledare fr.o.m. 1.1.2017. Översättningen till svenska är gjord av
Marina Meinander. Premiären äger rum den 2 november 2016.

 

Rouhea parisuhdekomedia Lilla Teaternissa

Lillanin syksyn toinen ensi-ilta on itävaltalaisen Daniel Glattauerin parisuhdekomedia Mirakelmetoden (Die Wunderübung, 2014). Yli 17
vuotta naimisissa olleiden Joannan ja Valentinin keskustelu leiskuu sarkasmia ja piikkejä. Jossain taustalla piileksii heidät aikanaan
yhdistänyt rakkaus, jonka he haluavat löytää uudelleen. Leikkisä esitys kertoo heidän ensimmäisestä tapaamisestaan
parisuhdeterapeutin kanssa, jolla on varsin epätavanomaiset - mutta tehokkaat - keinot käytössä.

Pitkää suhdetta selvänäköisesti ja verbaalisella huumorilla kuvaavassa komediassa näyttelevät Nicke Lignell, Pia Runnakko ja
Joachim Wigelius. Lilla Teaternin taiteellisena johtajana 2017 aloittava Marina Meinander on kääntänyt uutuusnäytelmän ja ohjaa
sen yhdessä Kirsi Porkan kanssa. Esitys saa ensi-iltansa 2. marraskuuta.
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Biljettförsäljning: Eriksgatan 2, tfn (09) 3940 310, må-fr kl. 9-18, lö 12-18 samt alltid en timme före föreställningen. Helsingfors
Stadsteater tfn (09) 3940 22. Ticketmaster må-lö kl. 8-21, Sö och helger kl. 10-18 (undantag är möjliga) 0600 10 800 (1,98
euro/min+lna).

Pressbilder finns i bildbanken. Användarnamn: toimittaja, lösenord: kamera. För mera information kontakta: Fredrik von Koskull, 040
773 1071




