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EVERY BRILLIANT 
THING by Duncan Macmillan

performed by Gary Whitaker
with Jonny Donahoe

Efter en helt slutsåld spelperiod hösten 2017 tar GEST nu tillbaka den kritikerrosade och internationellt hyllade Every 
Brilliant Thing under en kortare spelperiod i december.
Förra hösten spelare föreställningen för utsålda hus och GEST ser nu fram emot att återigen kunna spela Every 
Brilliant Thing för och med alla de som inte fick möjlighet att se föreställningen sist. Som alltid spelas föreställningen 
på originalspråket engelska.

En upplyftande och livsbejakande pjäs om depression 
och hur långt vi är beredda att gå för de vi älskar. Vi följer 
en pojke från barndom till vuxenliv där hans mammas 
upprepade självmordsförsök är ständigt närvarande. 
Precis som andra barn i hans situation är hans instinkt 
att till varje pris rädda sin mamma. När han är sju år 
påbörjar han därför en lista till sin mamma med allt som 
är underbart i livet och som gör det värt att leva:
1. Ice cream  
2. Water fights 
3. People falling over 
4. Rollercoasters ,  
5. Laughing so hard you shoot milk through your nose 

Åren går. Listan växer och det gör pojken också. Med 
över tusen underbara saker på sin lista börjar pojken 
som nu är en man, inse att den också kan hjälpa 
honom själv.

Every Brilliant Thing är en interaktiv monolog, eller snarare en multilog där publiken är en del av föreställningen 
som blir en unik upplevelse varje gång. Med värme och humor tacklar föreställningen svåra ämnen som självmord, 
depression, rädsla och vårt ansvar för våra anhöriga. Publiken är både en del av berättandet och av scenografin, 
redan i foajén blir de tilldelade lappar med briljanta saker som ska läsas upp under pjäsens gång. Några ur publiken 
blir dessutom tilldelade faktiska roller.

Det finns inget för skådespelaren att gömma sig bakom på scenen så han är på ett sätt lika utsatt 
som publiken vilket bidrar till känslan av att han berättar sin historia tillsammans med publiken. 
Det är också en utmaning att ta upp ta upp ett sådant tungt ämne som självmord utan 
att predika och den här texten gör det på ett upplyftande sätt utan att skriva på näsan. 
Interaktiviteten och humorn i texten hjälper publiken att ta till sig det svåra ämnet.  

- Kristina Brändén Whitaker, regissör och konstnärlig ledare

Every brilliant thing är någonting så ovanligt som en rolig föreställning om 
depression, överförd till Göteborgs engelskspråkiga scen med stor lyhördhet 
för materialet av teaterns konstnärliga ledare Kristina Brändén Whitaker. 
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