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 Harlequin av Blaue Frau vinner Antonia-priset 2019 
  
Antonia-priset 2019 för konstnärligt mod och mångfald inom finlandssvensk 
teater går till Blaue Fraus föreställning Harlequin. 
 
”Harlequin är ett utmärkt exempel på anti-hierarkiskt samarbete mellan fria 
grupper, som lyckas arbeta med gemensamma ramar för en helhet där de olika 
delarna av föreställningen kommenterar och skapar kontext åt varandra. 
Föreställningen lyckas med att utgå från det konkreta, harlequin-romanerna, för 
att sedan växa fram till en kritisk blick på monogama parförhållanden och den 
hypersexualiserade kvinnokroppen. Böckerna behandlas utan ironi eller avsmak, 
vilket befriar publiken till att lyssna och självständigt reflektera över en världsbild 
där man halkar, faller och räddas i främmande armar”, motiverar jury ordföranden 
David Sandqvist. 
 
Harlequin är ett samarbete mellan Sonja Ahlfors och Joanna Wingren från Blaue 
Frau, performern Nina M Matthis (SE) samt Nadja Hjorton (SE), Lisen Rosell (SE) 
och Amanda Apetrea (SE) från ÖFA-kollektivet. Den visuella helheten har skapats 
av Hallveig Eiríksdóttir (IS), Selma Reynisdóttir (IS) och Gígja Sara Björnsson (IS) 
och Tanja Lévy (IS) från LOSTI collective. Ljusdesignen har skapats av Mira 
Svanberg (SE). Ljuddesignen för Blaue Fraus del har gjorts av Ludvig Allén (FIN).  
 
”Skådespelarna vågar gå långt med sin publikkontakt, utan att försumma 
principen av safer space och åskådarens autonomi. De låter publiken ta del av 
skakande lemmar och fysiska demonstrationer av sexualiserade kroppar, ledande 
till en allt mer somatisk erfarenhet för åskådaren, där enkla gester som ringdans 
eller en främmande hand växer i betydelse.” 
  
”Harlequin presenterar oss med ett sätt att berätta som är mångfacetterad i både 
form och innehåll. Den sammankopplar textgenrer som rör sig från en filosofisk 
ljudinstallation till absurda utrop, utan att tappa kopplingen till romanerna 
föreställningen inspirerats av. Föreställningen vågar vara både intellektuell men 
enkel, genom att ta tag i ett komplicerat fenomen via lek och nyfikenhet. 
Föreställningen Harlequin hyllar kvinnor som skakar av sig den hypersexualisering 
som deras kroppar utsätts för och förvandlas till en fest där romantisk kärlek inte 
är en livsnerv”, förtsätter jury ordföranden David Sandqvist. 
 
De övriga nominerade föreställningarna var Teater Viirus Den Stora Elden 
Svenska Teaterns Att dela en kaka. 
 
Antonia-priset utdelades den 14e gången under Hangö Teaterträff 2019. Årets jury 
har bestått av registuderande David Sandqvist (juryns ordförande och 



sammankallare), dramaturgistuderande Kaisa Lundán, ljudstuderande Tony 
Sikström och skådespelarstuderandena Emilia Jansson och Folke Narin. 
 
För mera information och intervjuförfrågningar: Inkeri Rönnberg, +358409327155, 
media@hangoteatertraff.org 
  
 
 


