
På jakt efter gråtskrattet i Unga Dramatens Här kommer alla
känslorna på en och samma gång
I humorföreställningen Här kommer alla känslorna på en och samma gång, en samproduktion med Lumor, försöker David Wiberg, med
förflutet i humorkollektivet Varanteatern, frammana skrattet som gör att man glömmer allt runtomkring. En minst sagt komplicerad uppgift.
Medverkar gör Dramatens Sanna Sundqvist och Eric Stern samt David Wiberg själv. Urpremiär på Lejonkulan den 1 september.

Tre komiker är instängda i ett rum. Tillsammans har de ett slags skrattklubb vars syfte är att få varandra att skratta tills de gråter. Men saker och ting har
gått över styr, det som får dem att skratta liknar inte längre humor. Kanske är det i själva verket ett performance av konstnärspseudonymen Eugen? Eller ett
gränsöverskridande rollspel i ett uppehållsrum på en folkhögskola? Är det blodigt allvar eller bara avancerat trams?

– Föreställningen tog sitt avstamp i min sorg över att en gång ha haft ett humorgäng och sedan förlorat det. När Varanteatern var verksamma skrattade jag
så att jag grät var och varannan dag. Nu händer det ytterst sällan. Jag kan tänka mig att många människor, som inte haft ett humorgäng, kan känna igen
sig i saknaden över att en gång ha tillhört en grupp där man haft väldigt roligt tillsammans. Vi vill prova tanken att man konstruerar en sådan gemenskap,
säger David Wiberg som tillsammans med Oskar Thunberg står för regin.

Här kommer alla känslorna på en och samma gång är en svart, mångbottnad och humoristisk föreställning om att vilja sudda ut gränsen mellan fiktion och
verklighet för att glömma bort sitt eget jag. Men finns det något man inte får skratta åt?

– Man får skratta åt allt, men man får tänka på när man gör det och vad det får för konsekvenser för andra människor. Men det är ju ingen idé att förneka
vad man tycker är roligt bara för att det inte överensstämmer med ens moral. Det är något vi tar upp i föreställningen, att ta ansvar för sin humor, säger
David Wiberg.

 

David Wiberg var en av medlemmarna i humorkollektivet Varanteatern. Han har tidigare skrivit och framfört de uppmärksammade föreställningarna Svart
tulpan och Dagboksanteckningar från ett källarhål om tonårsflickan Linnea. På Unga Dramaten har han tidigare gästspelat med Det gulliga pojkslemmot.

Eric Stern och Sanna Sundqvist är skådespelare och komiker som, bland mycket annat, medverkat i succéföreställningen Liv Strömquist tänker på dig!.

Uppsättningen är en samproduktion med Lumor.

Lumor är ett scenkonstkompani som varit verksamma i Stockholm sedan 2004 och drivs av dramatikern och regissören Paula Stenström Öhman och
skådespelaren och regissören Oskar Thunberg. Senaste produktioner: People Respect Me Now av Paula Stenström Öhman, Othello i regi av Oskar
Thunberg, Kongo – en pjäs om Sverige av Johanna Emanuelsson, Tusen bitar av Tove Olsson, Det gulliga pojkslemmot av David Wiberg, Materia – Jag är
inte Linda Lovelace av Paula Stenström Öhman.
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