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Henrik Ibsen ville, at teatret skulle være ligesom det rigtige liv, det hele skulle være så naturligt som
muligt. Det må man i den grad sige, at Teatergrad i samarbejde med ’Fix & Foxy’ lever op til. Jeg tror at
den gode Ibsen ville klappe ligeså meget i sine hænder, som Vi gjorde.
Dagen før forestillingen modtager publikum en sms med mødested og tidspunkt. En hel almindelig
hoveddør, en opgang og en lejlighed danner rammerne for denne moderne opsætning – Vi skal opleve
hvordan nutidens ’Nora og Helmer’ bor og lever i dag.
De to uvidende beboere få nu at vide, hvad de skal gøre, for at komme ind i de ﬁktive roller som Nora og
Helmer. Det er rørende at se et par, der elsker hinanden, spille to ﬁktive roller – men i deres egne vante
omgivelser. Og netop denne kontrast med det ﬁktive og det ægte gør, at de kan skubbes frem og tilbage
mellem rollerne og deres egen virkelighed. Det er genialt.
Som publikum sidder man ﬂere gange og overvejer, om der er tale om en ’autentisk’ reaktion på
hvordan en løgn ville blive modtaget, eller om det er rollen? Det her, er teater, når det er bedst.
Kulturtid.dk giver fem stjerner, og det er vigtigt at understrege, at det selvfølgelig udelukkende beror på
denne ene forestilling, hvor ideen, manuskriptet – og det heldige med, at de to private mennesker tog
opgaven alvorligt – gik op i en højere enhed.
Hver forestilling bliver en unik oplevelse med forskellige par.
’Et Dukkehjem’ kan opleves i København frem til 22. September, hvorefter den drager på en tourné
rundt i Danmark. Se mere her.
Instruktør: Fix & Foxy
http://kulturtid.dk/?p=1257
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Medvirkende: Lise Lauenblad, Rolf Hansen og Pelle Bordhøj Kann
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