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” När jag grät senast? Oj det minns jag inte. Väldigt längesen i alla fall. Ibland vill jag
gråta men det liksom fastnar på väg upp. Här, i halsen. Det känns vasst liksom. “
Hur gör en när en inte kan sortera, kontrollera eller sätta ord på sina känslor? När en
längtar efter närhet men inte riktigt vågar? Eller när ledsamheten förvandlas till ilska?
BOYS DON’T CRY bjuder in besökaren till ett intimt scenrum inspirerat av en elektronisk
dataspelsvärld. Där får vi möta två bröder med en gemensam förlust, två vänner i ett
avgörande ögonblick och två skådespelare som försöker minnas och förstå. Genom
wrestlingmatcher, relationer med varandra och till appen Siri, får vi följa med när de
uttrycker ilska, kärlekslängtan, svartsjuka, ömhet och sorg. Skådespelarnas fysiska
kroppar brottas med våld och tårar, allt medan böljande videoprojektioner rör sig i
bakgrunden. Hur ska vi tolka Milos relation till appen Siri? Kan Anton närma sig sorgen
över sin försvunna pappa? Kan Ossian och Michel lita på varandra?
Föreställningen tar upp synen på kärlek, relationer och hur olika maskulinitetsnormer
påverkar pojkars utveckling idag. Hur hanterar pojkar dessa normer? Med BOYS DON´T
CRY vill UngaTur skapa dialog kring hur samhället kan ge personer med manlig
könsidentitet verktyg för att lättare kunna bejaka och kommunicera känslor.
Föreställningen är en fri bearbetning av intervjumaterial från pojkar i åldrarna 12 - 23
år.
Målgrupp: 13 – 18 år
Åk: 7:an till gymnasiet
Spelplats: Turteatern
Speltid: 70 min
Publikantal: 40 st (helklass)
Premiärdatum: 12 augusti
Spelperiod för skolor: 21 augusti – 8
september, mån-fre 10.00 och 13.00
Pris: Ordinarie pris 100 kr per elev, pris
med kulan 50 kr per elev.
Ämne: Samhällskunskap, svenska, genus
och estetiska ämnen.
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