Fucking Dramaten: Alexandra Dahlström blir
"riktig" skådis
Alexandra Dahlström blir Dramatenskådis på onsdag. Sedan funderar hon
på att flytta till Ryssland. Just nu repeterar hon inför premiären på
Kranes konditori, skriven av Cora Sandel. Hon spelar Borghild, dotter
till Katinka, som görs av Solveig Ternström.
- Borghild är för tillfället jävligt rädd eftersom mamman bestämt sig
för att strunta i henne. Det är väldigt skrämmande. Hon älskar ju sin
mamma och försöker förstå henne, säger Alexandra.
Känner du igen något av henne i dig själv?
- Ja, när jag bråkat med min mamma kan jag tänka att vissa situationer
har varit liknande.
Hur skraj är du inför premiären?
- Jag kommer att bli så himla nervös så jag skiter i att vara det nu
(skratt).
Är det tryggt att jobba med Solveig Ternström och de andra?
- Absolut. Det är världens godaste ensemble. Alla är snälla.
Är det sant att du vill bilda en teatergrupp som är lite av ett
hippiekollektiv?
- Jo, det vore jättekul att få göra vad man vill. Fast då får man inte
äta någonting för man är fattig.
När Fucking Åmål premiärvisades i Ryssland frågade ryska journalister
om hon trodde att "det skulle bli mode att bli så där bisexuell".
- Vissa hade lite skum inställning eftersom det är mer tabu med
homosexualitet där. Jag svarade att det inte var en sjukdom som man
smittades av.
- Men jag tycker om ryssar även om det är värsta hemskt där nu.
Du pratar flytande ryska?
- Ja, min mamma är ryska och mormor bor där. Jag var jämt i Ryssland
när jag var liten. När jag blir stor ska jag bo där för att jag älskar
landet så mycket att jag blir knäpp.
Hur får man dig att rodna?
- Jag tycker inte det är så bra att skämmas så det är bättre att inte
rodna.
När blir du arg?
- När jag tittar på tv. Jag tycker det är värsta sympatiska sysslan,
en skönt grej att göra, men jag blir jättearg för att det är så jävla
klyschigt och folk säger så korkade saker.
Vad är värsta skvallret du hört om dig själv?
- Att Mattias Rust och jag skulle vara ihop. Men det är inte hemskt
för han är en jättefin kille.
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