En natt i den svenska sommaren
av Erland Josephson



Om uppsättningen
In English
Premiär: 1 oktober, Elverket
Speltid: 1 timme och 20 minuter, utan paus
Inget insläpp efter påbörjad föreställning
”Eirik Stubøs tolkning av En natt i den svenska sommaren är en utsökt, finstämd
diskussion om Gud, konsten och människan via filmaren Tarkovskij.” SvD
”Thomas Hanzon är perfekt som Erland Josephson” SvD

”...så lyckas Eirik Stubø & crew än en gång ge språket en fördjupad klang i
teaterrumet.” Aftonbladet
”Det är en mycket fin uppsättning där alla har sina hemligheter, de där som människan
är full av.” DN
”En natt i den svenska sommaren blir teater i dess renaste form. Ett skickligt och
ömsint kammarspel.” Expressen
”vackert, filosofiskt, drömskt, vemodigt, ömsint”Kulturbloggen

En pjäs av Erland Josephson baserad på inspelningen av
Andrej Tarkovskijs sista film Offret.
”När film inte är dokument är den dröm. Därför är Tarkovskij den störste av
alla. Han rör sig med självklarhet i drömmarnas rum, han förklarar inte, vad
skulle han för resten förklara? Jag har hela mitt liv bultat på dörrarna till de
rum där han rör sig så självklart”, skriver Ingmar Bergman i Laterna Magica.
Det här är skådespelaren Erland Josephsons berättelse om arbetet med
filmgiganten Tarkovskij. På ett ömsint och humoristiskt vis skildras mötet
mellan den ryske regissören och de svenska skådespelarna. Medan
filmarbetarna väntar alltmer otåligt i den svenska sommarnatten utmanas
deras syn på leken, livet, språket och konsten.
Erland Josephson samarbetade med de stora regissörerna Ingmar Bergman,
Andrej Tarkovskij och Peter Brook och vann internationellt erkännande genom
sina många film- och teaterroller. Som författare hyllades han särskilt för sina
minnesporträtt av svenska och internationella skådespelare och regissörer,
och om sina år som Dramatenchef.
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