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Andra världskriget är slut. Hans Frank, Hitlers f.d. personliga advokat och tills nyligen
generalguvernör i det ockuperade Polen, sitter häktad i Nürnberg-fängelset i väntan på
rättegång. Under månaderna i cellen omvänder han sig till katolicismen. Hans omvändelse
åtföljs av självrannsakan och en känsla av skuld. Han får regelbundet besök av fängelsepsykologen G.M. Gilbert. Deras samtal skrivs ner och blir sedermera till boken “The
Nuremberg Diaries”.
2017 hittar en israelisk dramatiker denna bok och bestämmer sig för att skriva en
teaterpjäs utifrån den. I den meta-teatrala pjäs ni snart ska se får vi ta del av hennes
reflektioner kring Hans Franks bekännelse. Den fiktiva dialog som uppstår mellan dem
berör frågor om ondskans ursprung, moral och människans förmåga till inre förändring.
I sina försök att förstå Hans Franks öde tvingas pjäsförfattaren också bearbeta sin egen
släkthistoria och granska sin identitet som rysk-judisk invandrare till Israel.
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Manus och regi av Vera Berzak
Vera föddes i Ryssland 1987 och utvandrade till Israel 1990. Utbildad vid School of Visual
Theatre i Jerusalem 2008-2012 och har studerat performance vid Bamat Meizag i Tel Aviv
2013-2014. Tidigare medlem i performance-ensemblen Miklat 209. Ledare för eget
teaterkompani sedan 2013. Till hennes senaste produktioner hör The Parasite och A
stranger guest, som framförts i bl a Israel, Tyskland och Indien.
I Sverige har hon tidigare framfört performance-verket Sent to a Bay by the Okhotsk Sea
(framfört vid Konstepidemin i Göteborg 2016). Generalguvernören och jag är hennes
första teaterpjäs på svenska.
Generalguvernören och jag skrevs ursprungligen på hebreiska och engelska.

Skådespelare
Ingvar Örner ses i rollen som Hans Frank. Ingvar har varit verksam som skådespelare och
musiker i över trettio år. Han har medverkat i flera film - och TV produktioner, såsom Inte
värre än andra, Saltön, Rebecca Martinsson och Vår tid är nu. På scen sågs han senast i
Röntgenbilden av en groda på Teater Trixter, en grupp som Ingvar har varit knuten till sen
många år tillbaka.
Sanne Skjervik spelar rollen som Dramatikern/Fängelsepsykologen. Sanne är utbildad på
East 15 Acting School i England och har skapat och producerat flera egna föreställningar,
främst inom den göteborgsbaserade frigruppen Skapet Scenkonst. Hon har också spelat
mycket barn- och familjeteater, bl.a. på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby, Junibacken i
Stockholm och Teater Trampolin i Göteborg. I våras tog hon sin Masterexamen i fördjupat
skådespeleri på Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Med stöd från
Olof Palmes minnesfond, Göteborgs stad, Israeliska ambassaden, Katz Judiska Kulturfond,
Heckschers stiftelse.

Stort tack till
Gunvor Ribbegård, Mia Ruud, Leif Eriksson, Jörgen Nordqvist, Rickard Björk, Yael Feiler,
Nils Ramhøj, Patricia Vane, Judiska Församlingen, Pelle Nordin, Elizabeth Sercombe,
David Sperling Bolander, Hanna Sundelius, Amichai Pardo, Tamar Hannah Shtaierman,
Ilya och Marina Zaretsky (morfar och mormor).

