
frEdag förEsTäLLNINg 17.20 Lördag 12.45 &17.45
116 & 210  Sitaraha – The Stars  Sal 8       1 tim   

SITARAhA
– ThE STARS
Afghanskt gästspel som berättar om kvinnors verklighet 
i ett land omgärdat av regelsystem. Ändå utvecklas 
rörelser som påverkar positivt. Lika ofta slås de tillbaks 
av nya regimer men fortsätter att verka. Föreställningen 
spelas på engelska och dari och textas till svenska.

Detta är en teater-, sång- och dansföreställning med ut-
gångspunkt i den afghanska kvinnans tillvaro. Berättande 
på engelska, musik och sånger på dari och musik används 
som form och textas till svenska. Med olika styren kommer 
och går kvinnornas möjligheter i Afghanistan. Genom nio 
rollporträtt visas händelser upp som präglat historien. Varvat 
med skratt och glädje får vi höra dessa berättelser från det 
afghanska samhället där Monirah hashemi verkat tills nu.

Monirah hashemi föddes 1985 i Iran och flyttade till herat 
i Afghanistan 2004. Med teatern som verktyg har hon arbetat 
med kvinnogrupper och deras specifika frågeställningar 
runtom i Afghanistan. hennes pjäser har spelats i bland 
annat Kabul, New Dehli, hamburg och Sverige.

AV Och MED: Monirah Hashemi
REGI: Leif Persson
ScENOGRAFI Och LJuS: Per Thoren
RÖRELSE: Susanne Berggren

Teater DOS i samarbete med Simorgh Film Association  
of Culture and Art och Riksteatern Värmland.

Urpremiär 
Teaterdagarna

Foto: Mustafa Hashimi 
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–jAg Vill  
återSPeglA  
kVinnornAS  
SAmhälle

mONIraH HasHEmI, kONsTNär

Foto: Micke Lundström

monirAh hAShemi
åLDER: 28

BOR: Karlstad, Sverige. 

FAMILJ: Mamma, pappa, fyra 
systrar och två bröder. 

AKTuELL: Sitaraha – The Stars 
som görs tillsammans med 
Riksteatern i Värmland.
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Sithara – The Stars av och med Monirah hashemi  
– ett gästspel som har urpremiär på Teaterdagarna.
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hur förstod du att du ville bli konstnär?
– Att bli konstnär var en dröm för mig enda sedan 
barndomen, när jag bodde som flykting i Iran. Tyvärr 
var det ofta svårt för oss invandrare att förverkliga 
våra idéer och drömmar eftersom vi inte hade samma 
rättigheter som övriga befolkningen. När jag sedan 
lärde känna vänner på en skola där jag läste engelska 
fick jag tillbaka energin och hoppet. De visade att vi var 
många som närde samma dröm. Tillsammans skrev 
vi ett slags fredssång som vi sjöng när vi tog examen. 
Det var då jag hittade kärnan i min konst – att ifråga-
sätta hur vi människor begränsar varandra på olika 
sätt. Jag ville helt enkelt återspegla samhället.

När skulle du säga att konstnärsdrömmen blev 
sann?
– Det var precis när jag hade varit i Herat i Afghanistan 
i fem månader. Mina vänner och jag startade vårt 
företag Simorgh Film Association of culture and arts, 
och vi började producera kortfilmer, konst, långfilmer 
och sedan teater.

Vilket är ditt första verk?
– Min första filmproduktion var The Passengers of 
Tomorrow som jag gjorde med en annan grupp. Men 
det första projektet som vi gjorde i vårt företag var The 
Gem, som vann första pris i den första festivalen av 
Teacher’s Day Appreciation day i Herat 2005. 

Finns det ett övergripande tema i ditt 
konstnärliga arbete ?
– Ja , det mesta av mitt arbete handlar om kvinnors 
liv under olika historiska perioder. Jag har arbetat med 
berättelser från Koranen, Eva och Adam, Jungfru 
Maria, Faraons hustru, och Muhammeds fru, dotter 
och barnbarn. Dessa berättelser kan hjälpa mig att 
kommunicera med mycket traditionella och religiösa 
människor för att de ska acceptera konst-och kultur- 
arbete som ett positivt verktyg. Genom berättelserna 
kan jag utveckla mitt arbete och ställa fler frågor som 
gäller hur kvinnor behandlas även idag. 

Vilken är din största inspirationskälla?
– Min mor har alltid varit min inspiration angående 
beslut, karaktär och i mitt arbete. Hon berättade alltid 
sanningen medan de flesta andra kvinnor ignorerade 
problem för att leva upp till att vara en bra kvinna och 
hustru. Min mor har gett mig mod att våga se saker 
som de är, och försöka förändra.

Du använder dans, sång och agerar i din fö-
reställning Sitaraha – The Stars. Vilken genre 
känner du dig mest bekväm med?
– Föreställningen är baserad på olika språk och alla  
behövs för att ge historien rätt tyngd, men om jag mås-
te välja en genre då skulle jag välja teatern. 

Vilka känslor vill du att publiken ska ta med sig 
efter att ha sett Sitaraha – The Stars?
– Det är svårt att säga, men jag gillar känslan av 
ansvar. Jag tror att om jag som en person som bor här 
i fred, säkerhet, välfärd och välstånd, blir berörd av en 

berättelse om en person någon annanstans, som inte 
har något av det jag har, som kämpar varje dag för sitt 
liv, för sina åsikter, för sin rätt att drömma – då kommer 
per automatik en lust att förändra. Och med den en 
ansvarskänsla.

Vad har ni i “Simorgh Film Association of culture 
and arts” på gång?”
– För tillfället är vårt fokus pjäsen. Vi kommer att göra 
en nationell turné och en Europaturné.
Vi arbetar även med några andra idéer –  berättelser 
från barn, unga flickor och kvinnor runt om i världen. 
Men det kommer sen. n

”Hon har gett  
mig mod att våga 
se saker som de 
är, och försöka 
förändra.”

EN KREATIV PLATS FÖR ALLA 
Simorgh Film & Theatre arbetar med både film och 
teater och har ca 50 medlemmar. De organiserar 
workshops, teater- och filmproduktioner och  
möten. Kompaniet har deltagit i många nationella 
och internationella teaterfestivaler, bland annat 
i Kabul, Indien, Tyskland och USA. Läs mer på 
simorghfilm.wordpress.com

Monirah Hashemi föddes i Iran och flyttade till Herat i Afghanistan 
2004. Med teatern som verktyg har hon arbetat med kvinnogrupper 
och deras frågeställningar runtom i Afghanistan. På Teaterdagarna 
spelar hon sin föreställning Sitaraha – The stars. 
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mONIraH HasHEmI, kONsTNär

uTDRAG uR MONIRAhS FREDSSåNG

"We can be free

We can wait for it

We can make it, together

Love instead of hate and peace instead of war

Love instead of hate and peace instead war

I hated war all of my life

Waiting for that day

And you can show it other eyes

Waiting for that day

And we can show it other eyes

Waiting for that day

 

We can be brave

We can be able

We can make it together

 

Joy instead of grief and work instead of talk

Joy instead of grief and work instead of talk

I hated war all of my life

Waiting for that day

And you can show it other eyes

Waiting for that day

And we can show it other eyes

Waiting for that day"

INTERVJu: JOhANNA BROMAN




