
Provokationer utanför Dramaten under Kulturfestivalen
Den 14 och 15 augusti går ingen säker utanför Dramaten. På plats, i en bur, är nämligen Christian Lollikes  performance
Provokatören. Samhällskritisk satir som andas både nöjesfält och performancekonst.

”Jag är Public Service. Jag är din spottkopp. Din soptunna. Din psykolog. Ditt inre mörker. Till mig kan du säga allt…”

Själva provokatören, placerad i en bur utanför teatern, vill få oss att vakna. Ingen förbipasserande går säker. Shoppingvanor, livsstil, rasism, dubbelmoral –
allt ska vädras. Men den som får nog av gaphalsen kan ge igen. En välriktad boll på en måltavla gör att provokatören faller pladask ur sin bur – som på
gamla tiders tivoli.

På Dramaten är det skådespelarna Filip Alexandersson och Ana Gil de Melo Nascimento som agerar provokatörer.

- Allt är möjligt, svindlande, på riktigt och utsatt. Det är det som lockar mig att ställa mig utanför allting en stund och våga prata om all den frustration vi bär
på, om alla hot vi står inför och om det ansvar vi har för att försöka förbättra världen, säger Ana Gil de Melo Nascimento.

Provokatören hade premiär i Bergen i början av juni. Här kan man se hur det såg ut: www.youtube.com/watch?v=jLkh-8otlFw

- Det blev ett väldigt spännande publikmöte, säger Helena Seth, programansvarig för Dramaten&, om premiären i Bergen. Det blev en maktförskjutning
mellan skådespelaren och publiken som kastade bollarna. Monologerna avbröts plötsligt mitt i när någon fick in en fullträff så att skådespelaren föll ner från
sin plats, och den provocerade publiken jublade. 

Provokatören är en performance av Christian Lollike som under 2015 kommer att uppföras i en rad europeiska städer med lokala aktörer. Christian Lollike
har tidigare gästspelat på Dramaten med den uppmärksammade och kontroversiella föreställningen Manifest 2083 om Anders Behring Breivik.

Provokatören är en del av Stockholms Kulturfestival och en samproduktion mellan Festspillene i Bergen, Dramaten i Stockholm, Aarhus Festuge i Aarhus,
Staatsschauspiel Dresden och Sort/Hvid i Köpenhamn.

Följ arbetet med Provokatören på:
http://www.theprovocateur.dk/diary/

14 augusti kl 17.00 och 15 augusti kl 12.00, framför Dramaten

För mer information:
 
Emma Englund
Pressansvarig
08-6656175
0703-726175
emma.englund@dramaten.se


