
Pressmeddelande från Riksteatern den 19 februari

Finländska succépjäsen En familj/Perheenjäsen till Sverige
Efter fler än 60 föreställningar i Finland och Thaliapriset för årets föreställning 2011 kommer En familj/Perheenjäsen till Sverige
för en Riksteaterturné. Uppväxtskildringen, där den finländska dramatikern och regissören Milja Sarkola blandat verklighet med
fiktion, berör fäder och döttrar i allmänhet och två generationer teaterarbetare och deras relationer i synnerhet.
 Sverigepremiär i Hallunda den 5 mars.

En familj/Perheenjäsen, som spelas på finländska och textas till svenska, är en berättelse om generationer och familjerelationer, igenkännlig för alla vars
familjer någon gång valt jobbet i stället för varandra

– De flesta i publiken verkar kunna reflektera över sina egna liv kring konflikten mellan arbete – föräldraskap, kontakt och kontaktlöshet mellan generationer
när de ser den, säger dramatikern och regissören Milja Sarkola om föreställningen där Antti Holma, Lotta Lehtikari. Seppo Merviä och Hanna Raiskinmäki
medverkar på scen.

Milja Sarkola kommer från en teaterfamilj. Hennes pappa är Asko Sarkola, för många i Sverige lika med Pinnen, från filmen Höjdhopparen, men en stor
kulturpersonlighet i Finland och chef på Helsingfors Stadsteater. Milja Sarkola valde också hon teatervärlden och kom efter ett par försök, in på Dramatiska
Institutet, DI i Stockholm och Teaterhögskolan i Helsingfors samtidigt. Men valde till slut sin hemstad.

– Jag har ofta funderat på vad som hade hänt om jag istället valt Sverige. Därför är det fint att gästspela i Sverige nu, säger hon.

Hur var det då att skriva om sina egna familjerelationer? Om sitt konstnärliga arbete? Om en frånvarande far?

– Visst ingick det en hel del rädslor i det. Men jag har burit på det här ämnet så länge att det kändes viktigt att våga. Och i själva skrivprocessen skyddade
jag mig genom att inte tänka på vad omvärlden kommer att tycka.

Från att i all tysthet repeterat i en liten källarlokal, med kort spelperiod för en minimal publikläktare, blev denna teaterupplevelse något mycket mer. Och nu:
Sverigeturné med Riksteatern.

Ur juryns motivering till Thalia-priset:

”… en intressant och fräsch dramatext. Föreställningen, som utgår från den, är ett pricksäkert, känsloväckande och behärskat scenkonstverk. /.../ en
verkningsfull föreställning som djupt sjunker in i människan och som åskådaren efteråt stannar upp vid, för att fundera över sitt eget förhållande till sina
föräldrar, sina barn, sitt eget arbete och den omgivande världen…”

Milja Sarkola (f. 1975) är frilansande dramatiker och regissör. Mellan 2009-2012 verkade hon tillsammans med Pauliina Feodoroff som konstnärlig ledare
för Teatteri Takomo. Hon var medregissör till dansföreställningen Ihmisen asussa som tilldelades det internationella Prix Jardin d’Europé 2012 –
koreografipriset. Priset är en del av ImPulsTanz-festivalen i Wien.

Turnén är ett samarbete mellan Riksteatern och Teatteri Takomo. Föreställningen ingår i Scen utan gränser – Rajaton näyttämö, en plattform för
samarbete och branschutveckling inom scenkonst i Sverige och Finland.

En familj/Perheenjäsen

Manus och regi: Milja Sarkola

Scenografi: Kaisa Rasila
Kostym: Monika Hartl
Ljusdesign: Heikki Paasonen
Skådespelare: Antti Holma, Lotta Lehtikari. Seppo Merviä, Hanna Raiskinmäki

Föreställningens längd är cirka 2 tim 30 min inkl paus

Observera att föreställningen spelas på finska och textas på svenska.

Turnéplan: Hallunda (5/3) Eskilstuna (8/3) Västerås (10/3) Gävle (11/3) Kiruna (14/3) Haparanda (16/3) Uppsala (19/3)

Pressbilder finns för nedladdning på www.riksteatern.se/press

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta gärna: 
Mimmi Fristorp Fagerholm, pressansvarig Riksteatern
08-53199354 mimmi.fristorp@riksteatern.se

Om Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 236 riksteaterföreningar i Sverige är en del av Riksteatern som
arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. 46 organisationer har valt att ansluta sig till Riksteatern. Riksteaterns vision -
 scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse för alla överallt – formulerades av ombud på Riksteaterns kongress i maj 2011. Riksteatern
når årligen en sammanlagd publik på drygt 1 200 000 personer. Riksteatern har en omfattande internationell verksamhet, gör regelbundet
gästspel utomlands och har bland annat ett flerårigt samarbete med teatrar i Finland. Riksteaterns Tyst Teater som spelar teater för döva och
hörande barn, unga och vuxna har funnits inom Riksteatern sedan 1977. Södra Teatern och Cullbergbaletten är också delar av Riksteatern.
Birgitta Englin är sedan 2005 VD för Riksteatern




