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Vilken är den skönaste upplevelse du haft
på droger?
Hur ser det framtida drömsamhället ut? Mattias Andersson och Backa Teater
tar ett existentiellt grepp om droger. Utopia 2012 är huvudnumret under
spelåret Backa on drugs och har urpremiär 27 oktober.
Vår tid är fixerad vid nuet. Både framtiden och det förflutna överskuggas av
det åtråvärda nuet. Det lyckliga och problemfria nuet som gör sig så bra på
Facebook. I varje stund bör man sträva efter att maximera sin njutning. För
vem orkar bemöda sig om en gemensam framtid, när ens omedelbara
tillfredsställelse finns ett telefonsamtal bort?Och har vi egentligen ett

gemensamt ansvar för missbrukare eller får de skylla sig själva?
-Jag har länge velat göra något på Backa Teater om droger- alkohol,
psykofarmaka och narkotika- eftersom jag upplever att i stort sett varje
människa i Sverige idag har någon slags erfarenhet av detta, antingen
personligen, i sin familj eller på sin skola eller arbetsplats. Men det var först
när jag fick idén att krocka detta ämne med människors tankar kring en bättre
värld - ett utopia - som jag tyckte det blev riktigt intressant, säger Mattias
Andersson, regissör och konstnärlig ledare på Backa Teater.
Över 700 sidor intervjumaterial utförda av sociologer i Göteborg, ligger till
grund för föreställningen Utopia 2012.Intervjuerna ställs mot den långsiktiga
kollektiva drömmen om en bättre framtid, en tanke som filosofen Thomas
More lade fram redan på 1500-talet. I boken Utopia berättar Thomas More
om ön där gemenskap, solidaritet, rättvisa och oegennytta råder. Och om hur
man tar gemensamt ansvar för den sjuke, den ensamme eller den olycklige.
Backa Teaters konstnärliga ledare Mattias Andersson står för regi till Utopia
2012, den största satsningen sedan succén Brott och straff. Liksom i Gangs of
Gothenburg som spelades på Backa Teater 2009 arbetar Mattias Andersson
med dokumentärt intervjumaterial.
Det 800 kvadratmeter stora scenrummet skapas av Ulla Kassius som senast
gjorde scenografi till Mattias Anderssons hyllade uppsättning Ett Drömspel
på Stockholms Stadsteater. Just nu är hon också aktuell med
Strindbergutställningen En djefla utställning på Liljevalchs.
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Backa Teater producerar och spelar teater för alla åldrar i en ombyggd
plåtverkstad på Lindholmen, Hisingen, Göteborg. Del av Göteborgs Stadsteater.

Kontaktpersoner
Ulrika Sonn
Presskontakt
marknadschef
Göteborgs Stadsteater AB
ulrika.sonn@stadsteatern.goteborg.se
031-7087011

