
Om barndomens grymhet och att bli vän med sig själv i Dimen
Abdullas Nomnomnom
Ett barns fantasi, ångest och verklighet möts i Unga Dramatens Nomnomnom som får urpremiär den 25 februari på Tornrummet. För regin
står Natalie Ringler. Från 10 år.

När Arazos storasyster Trifa leker med sin nya vän Helin får Arazo inte vara med. ”Hon gillar inte ditt ansikte” skyller Trifa ifrån sig. Arazo blir lämnad ensam
med sina känslor av sorg, svek och ilska och har först inget skydd när ångesten gestaltar sig för henne i form av monstret ”nomnomnom”. Nomnomnom gör
henne mindre och mindre ända tills jaget rycker in med kaxigt mod och öppen blick och säger: ”Du kan vara vad du vill, vem du vill, när du vill, hur du vill,
vart du vill om du vill.” Arazo blir vän med sig själv – och hennes resa mot att bli en hel person tar sin början.

-    Så länge jag kan minnas har gränsen mellan dröm, verklighet och fantasi varit hopplöst suddig. Arbetet med Dimen Abdullas text har gett mig möjlighet
att gestalta detta gränsland, och det väsen som hittills varit mitt eget Nomnomnom, säger Natalie Ringler.

-    Med Nomnomnom fick jag tillgång till en värld som var en del av min barndom. Iscensättningen kommer ta mig till denna fantasiplats som nu under
Natalie Ringlers regi kommer finnas och bli till i världen, säger Dimen Abdulla.

Regissören Natalie Ringler har nyligen regisserat den hyllade Vår klass på Teater Galeasen. Nu tar hon sig an en nyskriven pjäs för den yngre publiken.
Dimen Abdulla, nyutexaminerad från Stockholms Dramatiska Högskola, är redan en av landets mest omtalade dramatiker. Våren 2015 debuterade hon
med Revolution i regi av Malin Axelsson på Ung scen/öst och hennes monolog På alla fyra, med Bahar Pars i rollen, blev uttagen till Scenkonstbiennalen i
Malmö. Hon är också aktuell som Radioteaterns första husdramatiker 2015-2016.
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