
Ny riksteaterföreställning kommer till Dieselverkstaden:
Gudshjälmen 
I Riksteaterns utmanande uppsättning av  Gudshjälmen  öppnar Linus Fellbom upp för livsomvälvande frågor och
vardaglig provokation . Hur bemöter vi ökande religiös fanatism, med bra religion eller ingen religion alls? Och hur
hanterar man att en närstående har en helt annan sanning än en själv? 

Nacka riksteaterförening presenterar denna föreställning på Dieselverkstaden söndagen den 26 oktober kl 16.00!!

Hyllade Cecilia Nilsson spelar Agneta, professor i naturvetenskap och känd för sin fräna religionskritik. När hennes son Tomas,
spelad av Peter Perski, berättar att han ska lämna sin karriär som jurist för att skola om sig till präst sätts marken under Agnetas
fötter i gungning. Det blir startskottet för en rad uppslitande och dråpliga konflikter. I Linus Fellboms avskalat estetiska
iscensättning, som är så långt ifrån rekvisitateater man kan komma, viner frågor om lojalitet, kärlek, tro och existens genom luften i
de upphetsade diskussionerna. För varför finns vi? Och fyller glädjen och lidandet i en människas liv egentligen någon funktion?
 – När någon tvärsäkert  påstår  ”så här är det” blir jag genast misstänksam, jag vänder mig alltid instinktivt mot det som påstås
vara sanningar, för mig finns så många fler frågor än säkra svar, säger Linus Fellbom som själv står för översättning, regi, ljus och
scenografi. En av de saker som jag tycker gör pjäsen så spännande är att det nästan är omöjligt att inte ha en åsikt om frågorna
den brottas med, den är en vattendelare, det kommer  förhoppningsvis  röra upp en hel del känslor, fortsätter han.

Om Gudshjälmen
Gudshjälmen  av Mick Gordon och A.C. Grayling, hade urpremiär på Soho Theatre i London 2006, då med titeln  On – Religion ,
Linus Fellbom gjorde för övrigt ljus till uruppförandet. Riksteaterns uppsättning av  Gudshjälmen  regisseras alltså nu av Linus
Fellbom som tidigare satt upp publik- och kritikersuccéerna  Rikard III  och  Fordringsägare  för Riksteatern.
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