
Antiken och Amerika: stor tematisk höst på Dramaten
Var Antigone feminist? Eller en kall fascist? Hur kunde de gamla grekernas hämnd- och hederskultur omvandlas till demokrati? Hur levde de
invandrade svenskarna i pesthålet Swede Hollow i Minnesota på 1800-talet? Hur har USA:s inflytande i världen påverkats sedan Trump blev
president?

I höst djupdyker Dramaten i Antiken och Amerika genom föreläsningar, samtal, radioprogram, poddar och bokcirklar. Fördjupningarna vävs kring
uppsättningarna av Oidipus / Antigone, Swede Hollow och Angels in America.

TEMA: ANTIKEN

Dramatens bokcirkel: Antigone
I bokcirkeln på Dramaten får du själv vara med och tala om din läsupplevelse, tillsammans med dramaturg, skådespelare och andra läsare. Förutom en
större läsupplevelse serveras även te (eller kaffe) med scones.

Kreon:
– Flickan har visat utstuderad arrogans
– hon har behandlat stiftad lag som luft!
Antigone:
– Och om du tycker att jag handlat dåraktigt,
då är det av en dåre som jag förebrås!

2500 år har gått sedan Sofokles skrev dramat om Antigones, Oidipus dotter, och hennes konfrontation med statsmannen Kreon. Ännu fängslar denna
brutala och hjärtslitande tvekamp. Ett mänskligt drama och samtidigt en fascinerande spegling av den grekiska demokratins födelse. Vem har mest rätt,
Antigone eller Kreon? Hon som talar om gudarnas och familjebandens lagar, eller han som tänker på staten och samhället? I samtalet deltar en av
skådespelarna från ensemblen i Antigone. Samtalsledare: Magnus Florin, chefdramaturg.

Boken vi läser; Antigone i översättning av Jan Stolpe och Lars-Håkan Svensson (Ellerströms förlag). ellerstroms.se/butik/antigone/

Te/kaffe med mjölk, scones med philadelphiaost, marmelad, smör
22 oktober, kl.15.00-16.00, Paulikaféet

En varg söker sin pod
Var med på inspelningen av den populära podden! Dramatikern/serietecknaren Liv Strömquist och författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli pratar om
Antigone som symbol för individen/staten.
8 november, kl 18.00-19.00, Neondämon

Filosofiska rummet om Antigone
Var med på inspelningen av P1 Filosofiska rummet på temat Antigone. Filosofiska rummet är ett reflekterande samtalsprogram där gästerna ges tid att
utveckla sina resonemang.

Programmet diskuterar klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, moraliska och politiska dilemman.
Gäster: Hans Ruin med flera. Skådespelare från Dramaten läser ur Antigone.
14 nov, kl 17.30-18.45, Neondämon

Tragedins lärdom - begär och vetande hos Kung Oidipus 
Föreläsningen ger en kort introduktion till Sofokles och den grekiska tragedin, med särskild tonvikt på Kung Oidipus och hur den har lästs av
några moderna uttolkare.

Föreläsning av Hans Ruin, professor i filosofi på Södertörns Högskola. Med läsning av Dramatens skådespelare och tillfälle för frågor och diskussion.
Föreläsningen kan ses som en längre introduktion till föreställningen som följer, men kan även upplevas separat.

Fri entré, biljetter delas ut av publikvärd från 45 min innan. Föreläsningen är en timme lång. 
Kvällen är ett samarbete med Södertörns Högskola. 
17 november, kl 17.30-18.30, Marmorfoajén

Samtal efter föreställning med regissör och skådespelare
Hör regissören Eirik Stubø och skådespelare berätta om arbetet med Kung Oidipus/Antigone. Medverkar gör även Maria Lundquist, översättare.
Samtalsledare: Magnus Florin.
25 november, 15 min efter föreställningen, Marmorfoajén

Den gränslösa Antigone
Antigone har blivit symbol både för feministisk kamp och fascistisk kyla, för politisk handlingskraft och oresonlig kompromisslöshet; var tid finner sin
Antigone. Hon väcker både beundran och rädsla. Det finns något djuriskt och gränslöst över gestalten som fortsätter att väcka vår fascination. Hur ser vi
denna gränslöshet idag?

Föreläsning av Cecilia Sjöholm, professor i etik på Södertörns Högskola. Med läsning av Dramatens skådespelare. Föreläsningen kan ses som en längre



Föreläsning av Cecilia Sjöholm, professor i etik på Södertörns Högskola. Med läsning av Dramatens skådespelare. Föreläsningen kan ses som en längre
introduktion till föreställningen som följer, men kan även upplevas separat.

Fri entré, biljetter delas ut av publikvärd från 45 min innan. Föreläsningen är en timme lång.
Kvällen är ett samarbete med Södertörns Högskola.
29 nov, kl 17.30-18.30, Marmorfoajén

Psykologer går på teater: Oidipus
Hör psykologer diskutera verket som gav oss Oidipuskomplexet! Psykologen Jonas Mosskin och psykologen och författaren Jenny Jägerfeld diskuterar
Oidipus, och bjuder även in publiken till samtal.

I fokus står frågor om vad som driver karaktärerna. Vilka är de? Vad vill regissören framkalla för känslor hos oss som publik? Och vad säger det om oss? 
8 december, kl. 21.00 (efter föreställningen av Oidipus), Stora scenen

Tomas Lappalainen om statens uppkomst i det antika Grekland
Samtal med Tomas Lappalainen, författare till boken Världens första medborgare: Om statens uppkomst i det antika Grekland, som kommer ut i
september. Han skildrar där hur en gammal klanstyrd hämnd- och hederskultur omvandlas till något helt nytt: stadsstater byggda på lag och demokrati. Ett
skifte från släktklanernas hierarki till ett styre av jämlika medborgare i förening.
Tomas Lappalainen menar att denna omvälvande politiska utveckling avspeglas i de grekiska tragedierna av Aischylos, Sofokles och Euripides, inte minst i
Oidipus och Antigone. I samtalet berättar han på vilket sätt det sker – med fokus på konflikten mellan klan och stat och mellan hämnd och lag.

I samtal med Magnus Florin, chefdramaturg.
9 december, ca kl 14.45 (efter föreställning), Marmorfoajén

TEMA: AMERIKA

Swede Hollow - samtal
Stanna kvar en stund efter föreställningen för att ta del av ett samtal om Swede Hollow. I samtalet medverkar författaren Ola Larsmo, Dag Blanck, professor
i nordamerikastudier vid Uppsala universitet,  regissören Alexander Mørk-Eidem samt representanter från American Swedish Institute (ASI), Minneapolis.
Samtalsledare Jacob Hirdwall, dramaturg. Samtalet sker på engelska.

9 november, 15 min efter avslutad föreställning, Elverket. Fri entré, öppet för alla (även för de utan biljett till kvällens föreställning).

Bokcirkel: ”Swede Hollow” av Ola Larsmo
”Ola Larsmo har skrivit en lysande och gripande roman. … Swede Hollow är ännu en bekräftelse på romanens styrka som konstform, hur den drabbar och
förändrar genom att låta oss tänka andra människors tankar.” Dagens Nyheter 

I bokcirkeln på Dramaten får du själv vara med och tala om din läsupplevelse, tillsammans med dramaturg, skådespelare och andra läsare. Förutom en
större läsupplevelse serveras även te med scones. 

Swede Hollow är en ravin mitt i St Paul, Minnesota. Idag är den öde. Men vid sekelskiftet 1800 -1900 bodde mer än tusen utvandrade svenskar i en slum
som stadens myndigheter beskrev som ett pesthål. Om dessa öden har Ola Larsmo skrivit den hyllade bok som även är aktuell som teaterföreställning på
Dramaten i Alexander Mørk-Eidems regi. Boken är utgiven av Albert Bonniers förlag (2016).

Samtalsledare: Jacob Hirdwall, dramaturg.

Te/kaffe med mjölk, scones med Philadelphiaost, marmelad, smör.
12 nov kl. 15.00-16.00 i Paulikaféet

USA: Makt och inflytande
Ett seminarium om USA:s globala inflytande, och huruvida det påverkats sedan Donald Trump tillträdde som president. I samarbete med Utrikespolitiska
institutet (UI).

Sedan 1989 har USA varit den enda supermakten i världen och dominerat politiskt, ekonomiskt, militärt och kulturellt. De senaste åren har dock andra
länder utmanat om ledarpositionen inom områden som ekonomi, teknik och moraliskt ledarskap.

Maktskiftet i Washington i januari 2017 har inneburit en stor omläggning i amerikansk politik, med potentiellt stort genomslag i världspolitiken. Donald
Trump hävdar ofta i sin retorik att USA är försvagat och hotat, men att han ska ”Make America great again”. En starkt nationalistisk och isolationistisk ton
har använts i utrikespolitiken då frihandels- och klimatavtal rivits upp, och osäkerheten kring hur USA ska agera internationellt är stor.

Vilken är USA:s roll och inflytande i världen idag? Vilken är dess självbild? Hur förhåller sig USA till den nya världsordningen (vilken den nu är?), och hur
påverkas vi i Sverige av detta?

Talare: 
Sanna Thorén Björling, DN:s korrespondent i Washington tills i somras,
Jan Hallenberg, senior forskningsrådgivare på Utrikespolitiska institutet och professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan

Seminariet är det första i en serie av tre samtal på temat USA:s globala roll. De övriga seminarierna är:
Störst går först? – USA och Kinas relationer och den nya världsordningen (januari 2018:)
HBTQI-personers rättigheter nu och då – en global utblick (februari 2018)
21 november, kl 18.00–19.30, Elverket. Fri entré, biljetter delas ut av publikvärd från 45 min innan.

Swede Hollow - samtal
Stanna kvar en stund efter föreställningen för att ta del av ett samtal om Swede Hollow, med regissören Alexander Mørk-Eidem och författaren Ola Larsmo.
Samtalsledare Jacob Hirdwall, dramaturg.



Samtalsledare Jacob Hirdwall, dramaturg.

26 novembe, 15 min efter avslutad föreställning, Elverket. Fri entré, öppet för alla (även för de utan biljett till kvällens föreställning).
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