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Pressevisning Konstellasjoner - onsdag
23. feb kl 11:15

Presseinvitasjon – Konstellasjoner

Regissør Simon Lay har tidligere gjestet Rogaland Teater med
suksessforestillingene PUST og Alle fantastiske ting. Nå er han tilbake med nok et
stykke som leker med rammene for dramatikkens fortellekunst. Med seg på laget
har han en sterk konstellasjon i makkerparet Ragnhild Tysse og Amell Basic.

Har du noen ganger kjent på følelsen av hvordan ditt eget liv hadde vært



dersom bare en liten detalj hadde vært annerledes? I Konstellasjoner lekes
det med tanken om å kunne endre på de valgene som vi tar og dermed de
påfølgende konsekvensene. Kanskje finnes det et parallelt univers hvor vi tar
andre valg og derfor ender med et helt andet liv i siste ende?

Det er i en hage i regnvær på en grillfest at Marianne og Roland møtes. Men
hvem som sier hva til hvem, og hvem som tar det endelige skrittet, det er det
mange fortolkninger og gjennomspillinger av i det raffinerte
kjærlighetsstykket Konstellasjoner.

For det er kjærligheten i forskjellige konstellasjoner Nick Payne setter i
scene. Mann møter kvinne. Kvinne møter mann. Flere ganger. Samme møte,
men med ulike utfall. Igjen og igjen. Som kvantemekanikken kvinnen forsker
på, hvor ulike sannheter muligens kan eksistere side om side og der hvert
lille valg virker inn på veien videre.

Det kan kanskje høres ut som et ualminnelig tørt studie i kjærlighet, men
dette dramatiske fysikkforsøket i Kjellerteatret er den rene forførelsen når det
kommer til fortellerkunst og historien om et ungt par som i møte med
hverandre opplever både kjærlighet og sorg.

Vi inviterer til pressevisning onsdag kl 11:30 i Kjellerteatret.
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